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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

BLUE ACTIVOS FINANCEIROS — SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.
Espaço Castilho, Rua Castilho, 13-D, 1250-066 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 12 830.
Contribuinte n.º 506900088.

Balanço em 31 de Março de 2006
(Em euros)

2006 2005

Código
das contas

Activo Valor antes Provisões, Valorde provisões, imparidade líquido
Valor líquido

imparidade e amortizações
e amortizações

10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos
centrais ................................................ 308,51 0 308,51 351,62

11+3301 Disponibilidades em outras instituições
de crédito ............................................ 30 735,24 0 30 735,24 28 340,60

152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ Activos financeiros detidos para nego-
+16+191 (1)–3713 (1) ciação ................................................ 0 0 0 0

152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ Outros activos financeiros ao justo valor
+17+191 (1)–3713 (1) através de resultados ........................... 0 0 0 0

152 (1)+1548 (1)+158 (1)+18+ Activos financeiros disponíveis para
+192+34 888 (1)–35 221 (1)– venda ................................................... 0 0 0 0
–3531 (1)–53 888 (1)–3713 (1)

13+150+158 (1)+159 (1)+ Aplicações em instituições de crédito ....... 240 136,77 0 240 136,77 231 342,88
+198 (1)+3303+3310 (1)+
+34 018 (1)+3408 (1)–350–

–3520–5210 (1)–35 221 (1)–
–3531 (1)–5300–53 028
14+151+1540+158 (1)+ Crédito a clientes .................................... 0 0 0 0

+190+3304+3305+3310 (1)+
+34 008+340 108–34 880–

–3518–35 211–35 221–3531–
–370–3711–3712–5210 (1)–
–53 018–530 208–53 880
156+158 (1)+159 (1)+22+ Investimentos detidos até à maturidade 10 854,04 0 10 854,04 10 733,84
+3307+3310 (1)+3402–
–355–3524–3713 (1)–

–5210 (1)–53 028 (1)–5303
155+158 (1)+159 (1)+20+ Activos com acordo de recompra .......... 0 0 0 0
+3306+3310 (1)+3408–
–354–3523–3713 (1)–

–5210 (1)–5308 (1)
21 Derivados de cobertura ........................... 0 0 0 0

25–3580–3713 (1) Activos não correntes detidos para venda 0 0 0 0
26–3581 (1)–360 (1) Propriedade de investimento .................. 0 0 0 0
27–3581 (1)–360 (1) Outros activos trangíveis ........................ 59 467,94 26 500,11 32 967,83 33 372,20
29–3582–3583–361 Activos intangíveis ................................. 12 952,66 9 714,54 3 238,12 4 317,49
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(Em euros)

2006 2005

Código
das contas

Activo Valor antes Provisões, Valorde provisões, imparidade líquido
Valor líquido

imparidade e amortizações
e amortizações

24–357–3713 (1) Investimentos em filiais, associadas e
empreendimentos conjuntos ............... 0 0 0 0

300 Activos por impostos correntes ............. 0 0 0 0
301 Activos por impostos diferidos .............. 0 0 0 0

12+157+158 (1)+159 (1)+ Outros activos ......................................... 33 332,07 0 33 332,07 33 348,60
+198 (1)+31+32+3302+
+3308+3310 (1)+338+

+3408 (1)+348 (1)–
–3584–3525–371 (1)+
+50 (1) (2)–5210 (1)–

–5304–5308 (1)+54 (1) (3) –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Total do activo .......... 387 787,23 36 214,65 351 572,58 341 843,23

................................................

(Em euros)

Código Passivo 2006 2005
das contas

38–3311 (1)–3410+5200+ Recursos de bancos centrais .......................................................................... 0 0
+5211 (1)+5318 (1)

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação ............................................... 0 0
43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .................

39–3311 (1)–3411+ Recursos de outras instituições de crédido ..................................................... 0 0
+5201+5211 (1)+5318 (1)
40+41+3311 (1)–3412– Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................... 0 0

–3413+5202+5203+
+5211 (1)+5310+5311

42–3311 (1)–3414+5204+ Responsabilidades representadas por títulos .................................................. 0 0
+5211 (1)+5312

46–3311 (1)–3415+5205+ Passivos financeiros associados a activos transferidos ................................. 0 0
+5211 (1)+5313

44 Derivados de cobertura .................................................................................. 0 0
45 Passivos não correntes detidos para venda ................................................... 0 0
47 Provisões ....................................................................................................... 0 0

490 Passivos por impostos correntes ................................................................... 1 700,17 1 700,17
491 Passivos por impostos diferidos .................................................................... 0 0

481+/–489 (1)–3311 (1)– Instrumentos representativos de capital ....................................................... 0 0
–3416 (1)+5206 (1)+
+5211 (1)+5314 (1)

80+488+/–489 (1)–3311 (1)– Outros passivos subordinados ........................................................................ 0 0
–3416 (1)+5206 (1)+
+5211 (1)+5314 (1)

51–3311 (1)–3417–3418+ Outros passivos ............................................................................................. 23 092,66 21 915,57
+50 (1) (2)+5207+5208+

+5211 (1)+528+538–5388+
+5318 (1)+54 (1) (3) –––––––––– ––––––––––

Total do passivo .................................. 24 792,83 23 615,74
–––––––––– ––––––––––

Capital

55 Capital ........................................................................................................... 375 000 375 000
602 Prémios de emissão ....................................................................................... 0 0
57 Outros instrumentos de capital ..................................................................... 0 0

–56 Acções próprias ............................................................................................. 0 0
58+59 Reservas de reavaliação ................................................................................. 0 0

60–602+61 Outras reservas e resultados transitados ........................................................ – 56 772,51 – 49 464,84
Resultado do exercício ................................................................................... 8 552,26 – 7 307,67

–63 Dividendos antecipados ................................................................................. 0 0

Total do capital .................................. 326 779,75 318 227,49
––––––––––– –––––––––––

Total do passivo + capital .................. 351 572,58 341 843,23

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

A Administração: António Francisco Champalimaud — Duarte Freitas do Amaral — João Brito e Cunha. — O Técnico Oficial de Contas,
Tomé Fernandes Canelas. 3000204286
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DIVERSOS

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Certifico que foi extraída cópia respeitante à escritura de alteração
de estatutos, lavrada de fl. 30 a fl. 31 do livro de notas n.º 57-B da
nota privativa da Câmara Municipal do Porto.

Alteração de estatutos

Em 20 do mês de Abril de 2006, nesta cidade do Porto e edifício
da Câmara Municipal, à Praça do General Humberto Delgado, peran-
te mim, Maria Manuela da Costa Cardoso Gomes, notária privativa
da Câmara Municipal do Porto, compareceu como outorgante:

Dr. Rui Fernando da Silva Rio, casado, natural da freguesia do
Bonfim, concelho do Porto, residente na Rua de Barbosa du Bocage,
101, 3.º, nesta cidade, que outorga na qualidade de legal representante
da Grande Área Metropolitana do Porto, com sede na Avenida dos
Aliados, 236, 1.º, nesta cidade, pessoa colectiva com o número de
identificação 502823305, constituída por escritura de 6 de Julho de
2004, lavrada de fl. 94 a fl. 96 v.º do livro n.º 49-B desta nota priva-
tiva, qualidade e suficiência de poderes que constam de documento
que arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo meu conhecimento
pessoal.

Por ele, na qualidade em que intervem, foi dito que:
Considerando que aderiram à Grande Área Metropolitana do Porto

cinco municípios, Arouca, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João
da Madeira e Trofa, cuja adesão foi aprovada na reunião da Assem-
bleia Metropolitana do Porto de 28 de Janeiro de 2005;

Considerando ainda que com início do novo mandato deixa de ter
razão a existência do capítulo V, «Disposições transitórias», dos esta-
tutos da Grande Área Metropolitana do Porto:

Pela presente escritura e em cumprimento do deliberado pela Junta
e pela Assembleia Metropolitana do Porto, nas suas reuniões de 29
de Dezembro de 2005 e 27 de Março de 2006, altera a redacção do
artigo 3.º dos respectivos estatutos, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

Constituição e duração

A Grande Área Metropolitana do Porto é constituída pelos muni-
cípios de Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto,
Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da
Madeira, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia e tem
duração indeterminada.

Elimina dos respectivos estatutos o capítulo V, «Disposições tran-
sitórias», o qual abrange o artigo 31.º, sob a epígrafe «Período de
transição», e o artigo 32.º, sob a epígrafe «Observadores».

Mais declarou que o capítulo VI, «Disposições finais», na sequência
da referida eliminação, passa a ser o actual capítulo V dos referidos
estatutos.

Ficam arquivados os seguintes documentos:
Fotocópia autenticada da acta da primeira reunião ordinária da Junta

Metropolitana do Porto, realizada em 25 de Novembro de 2005;
Fotocópia autenticada da proposta e dos estatutos, aprovados pela

Junta e pela Assembleia Metropolitana do Porto em 29 de Dezembro
de 2005 e 27 de Março de 2006.

A Grande Área Metropolitana do Porto está isenta do pagamento
de imposto do selo ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 6.º do
Código do Imposto do Selo, por remissão do artigo 31.º da Lei n.º 10/
2003, de 13 de Maio.

Assim o disse e outorgou, do que dou fé, e vai assinar esta escritura
perante mim, notária privativa da Câmara, que a li em voz alta e a
expliquei na forma legal na sua presença.

Rui Fernando da Silva Rio. — A Notária Privativa, Maria Manuela
da Costa Cardoso Gomes. 3000204117
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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

AIRUN — ARTIGOS DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3185;
identificação de pessoa colectiva n.º 507060695; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20051123.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e feita a liqui-
dação e partilha. Data da aprovação das contas: 22 de Novembro de
2005.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de
Lourdes Ferreira do Pomar. 2007704374

SAVISA — COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3280;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20051123.

Certifico que entre Arcília Cândida Henriques Gomes, casada com
Arnaldo Fernando Tavares Gomes na comunhão de adquiridos, e
SAVIOTELUZ — Iluminação Decorativa, L.da, com sede na Rua de
Simões de Castro, 173, Coimbra, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SAVISA — Comércio de Ilumina-
ção, L.da, e tem a sede no lugar de Covão, freguesia de Valongo do
Vouga, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º
1 — A sociedade tem por objecto a importação, exportação e

comércio a retalho e por grosso de mobiliário, artigos de iluminação
e de decoração.

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
Arcília Cândida Henriques Gomes e SAVIOTELUZ — Iluminação
Decorativa, L.da

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 não só-
cios Carlos Alberto Barreira dos Santos Teixeira, casado, residente na
Rua Principal, casa 148, Cardal, freguesia e concelho de Mealhada, e
Isabel Maria Tavares Gomes, casada, residente na Rua das Cimalhas,
42, lugar de Mourisca do Vouga, freguesia de Trofa, concelho de
Águeda.

2 — — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura conjunta 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.

6 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2007704366

SIMÕES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3130;
identificação de pessoa colectiva n.º 506916928; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 07 e 08/20051205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foram fei-
tos os seguintes actos de registo:

Cessação de gerente de António Simões Ferrão, em 24 de Novem-
bro de 2005, por renúncia, e alteração ao pacto quanto aos seus ar-
tigos 3.º e 4.º, que 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 dez mil euros e corresponde
à soma de duas quotas, no valor nominal de cinco mil euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Alexandre Pires Duarte e Manuel
Cardoso Curvelo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, sendo já gerente o sócio Alexandre Pires Duarte
e ficando desde já nomeado gerente o sócio Manuel Cardoso Curvelo.

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

Esta conforme.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de
Lourdes Ferreira do Pomar. 2007704935

ÍLHAVO

ILHAPLAST — SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Mota, Rua 5, lote 8, freguesia
da Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1196/
000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504829106; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/09122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
aumento de capital, por escritura de 9 de Dezembro de 2005, a fl. 73
do livro n.º 27-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Especia-
lizada de Aveiro, em consequência do qual foi alterado o artigo 3.º do
pacto social, que passa a ter a seguinte redacção:

Artigo 3.º — Capital: 112 000 euros.
Sócios e quotas: Jorge Humberto Azevedo de Jesus, com uma quota

do valor de 57 334 euros; António José Aveiro de Jesus, com uma
quota de 27 333 euros, e Ana Mary Monteiro Lapa, com uma quota
de 27 333 euros.

Foi feito o depósito do documento, na sua redacção actualizada, na
pasta respectiva.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2008669815
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MEALHADA

VINIMEALHADA — VINÍCOLA DA MEALHADA, S. A.

Sede: Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 331/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503381780; número
e data da apresentação: 01/12122005.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006:
Conselho de administração: presidente — José Machado Alves

Carriço, casado; vogais: José Luís de Jesus Loureiro e Isabel Cordeiro
da Silva, casados.

Conselho fiscal: efectivos: presidente — Euclides Gonçalves Car-
reira, casado, ROC n.º 755; vogais: António Manuel Gouveia Maia
Xavier Tenreiro Tomé e Amílcar Pereira da Silva e Sousa, casados;
suplente — Emídio Joaquim Costa e Sousa, casado, ROC n.º 793.

Data da deliberação: 25 de Março de 2004.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2009031555

MURTOSA

NCDIS — DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE GRANDE
CONSUMO DO NORTE E CENTRO, L.DA

Sede: Zona Industrial da Murtosa, lote n.º 28, freguesia
do Bunheiro, concelho de Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 00377/
090905; identificação de pessoa colectiva n.º 505104849.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativa ao exercício
do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria João
de Almeida Rocha Pedrosa de Moura. 2004537787

MONTALRIA, L.DA

Sede: Largo do Dr. José Tavares, lote 11, fracção A,
rés-do-chão, esquerdo, Pardelhas,
freguesia e concelho de Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 00382/
051205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051205.

Certifico que, pela apresentação acima referida, foi constituída a
sociedade em epígrafe entre os sócios António de Oliveira e Castro,
casado com Maria Albertina Valente Gomes Castro na comunhão de
adquiridos, residente na Urbanização José da Graziela, 5, Torreira,
Murtosa, Ernesto Figueira Bártolo, casado com Laurinda da Concei-
ção Vilar da Silva Lopes Bártolo na comunhão geral, residente na
Rua dos Bacalhoeiros, 5, 2.º, fracção I, Torreira, Murtosa, e Lino
Manuel da Silva Miranda Martins, casado com Maria Carolina Mar-
tins da Silva Miranda na comunhão de adquiridos, residente na Rua da
Fonte da Vila, 33, Beduído, Estarreja, que se regerá pelas cláusulas
constantes dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MONTALRIA, L.da, e tem a sede
no Largo do Dr. José Tavares, lote 11, fracção A, rés-do-chão, es-
querdo, lugar de Pardelhas, freguesia e concelho de Murtosa.

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 elabo-
ração de projectos na área da metalomecânica, construções metáli-

cas, reparação e montagem de equipamentos industriais e estruturas
metálicas; comércio por grosso e a retalho de tubagens e equipamentos
industriais, e perfis metálicos.

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, em dinheiro, é de trinta mil euros, dividido em
três quotas no valor nominal de dez mil euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios António de Oliveira e Castro, Ernesto Figueira
Bártolo e Lino Manuel da Silva Miranda Martins.

O capital encontra-se realizado quanto a metade, de cada uma das
quotas, devendo a restante metade ser feita dentro de dois anos a partir
da data desta escritura.

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
António de Oliveira e Castro, Emesto Figueira Bártolo e Lino Manuel
da Silva Miranda Martins.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta 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 cento e cinquenta mil euros, desde que apro-
vados em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria João
de Almeida Rocha Pedrosa de Moura. 2004537795

OLIVEIRA DO BAIRRO

SILVINO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1240; identificação de pessoa colectiva n.º 507509056; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/051214.

Certifico que foi registada a constituição, por Silvino de Almeida e
mulher, Maria Amélia Marques da Silva, casados na comunhão de
adquiridos, residentes na Estrada Nacional n.º 235, Edifício Vale do
Junco, bloco 1, 32, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de Oliveira do
Bairro, da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Silvino Almeida, L.da, e tem a sede
na Estrada Nacional n.º 235, Edifício Vale do Junco, bloco 1, 32, 1.º,
esquerdo, bloco 1, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro.

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 importação, exportação e

comercialização de produtos alimentares congelados.
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 dez mil

euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal de cin-
co mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Silvino de Al-
meida e Maria Amélia Marques da Silva.
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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
Silvino de Almeida e Maria Amélia Marques da Silva.

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

Está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2010815530

OVAR
SÉRGIO VIEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2604/
030429; identificação de pessoa colectiva n.º 505423251.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2008971260

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA MALÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1667/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503966525.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2009767918

PETROSENDE — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1621/
970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503827738.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues Silva. 2009767829

MATERPOL — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02735/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506923550.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2011064597

SOLANGE JÓIAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 01489/
951129; identificação de pessoa colectiva n.º 503536431.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007630664

JUTIFER — GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 01757/
980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504206907.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007625474

DISTRIOVAR — DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 01286/
930714; identificação de pessoa colectiva n.º 503033367.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007625482

CAFÉ NÁUTICO — DE MANUEL & FERNANDO
LAVRADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02130/
010219; identificação de pessoa colectiva n.º 505283093.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007630206

PAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 01593/
961206; identificação de pessoa colectiva n.º 503784869.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009767020

CAFETARIA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 01476/
951009; identificação de pessoa colectiva n.º 503515957.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2011064171

PREDIAL GESTIANA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02536/
020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506193535.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007625466



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 98 — 22 de Maio de 20069968-(12)

GARDEN STAR — CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02551/
021022; identificação de pessoa colectiva n.º 506213862.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009767039

J. PINHO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02694/
040107; identificação de pessoa colectiva n.º 505899663.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007630710

TRANSPORTES AZURREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02050/
000726; identificação de pessoa colectiva n.º 504953184.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009767047

TRANSPORTES LUSO-AMERICANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02473/
020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506169960.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009767950

MAIQUIPREL — MÁQUINAS E PRODUTOS QUÍMICOS
PARA POLIESTER REFORÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2080/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 502190205.

Certifico que, em 30 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007631687

ALMACRISTI — AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02394/
020228; identificação de pessoa colectiva n.º 506035964.

Certifico que, em 30 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009768175

ALMEIDA’S COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 01578/
961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503771252.

Certifico que, em 30 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2010464257

ESCAMUR — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02472/
021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506387933.

Certifico que, em 30 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007631164

NORQUIPREL — PRODUTOS QUÍMICOS E PLÁSTICOS
REFORÇADOS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2082/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 503755001.

Certifico que, em 30 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007631644

AREINHO — HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 988/
891009; identificação de pessoa colectiva n.º 502289911.

Certifico que, em 30 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007621592

LUÍS PEREIRA & CARLOS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 759/
850816; identificação de pessoa colectiva n.º 501568654.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007630672

CONSTRUÇÕES JAMAVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 868/
880205; identificação de pessoa colectiva n.º 501929908.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007619970
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NUTRICHAMA — PRODUTOS PARA ANIMAIS E GÁS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02500/
030206; identificação de pessoa colectiva n.º 504959283.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2007630702

VÍTOR OLIVEIRA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02411/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505830477.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2005187500

ANTÁRTICA — EMPRESA PRODUTORA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 755/
850605; identificação de pessoa colectiva n.º 501562990.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009777514

M2 — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 871/
880404; identificação de pessoa colectiva n.º 501961208.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009777492

ÓSCAR & ANTÓNIO ALMEIDA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1951/
991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504707027.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009777530

PEDRO AVELINO DA SILVA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2009/
000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504919997.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2010929349

PIRES E OUTERELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1541/
960502; identificação de pessoa colectiva n.º 503519111.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2011146399

CARTOTÉCNICA VENTURA — SERVIÇOS
DE CONTRAVOLAGEM E CORTE DE PAPEL

E CARTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 02535/
020904; identificação de pessoa colectiva n.º 506178404.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2010845218

M. C. ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2148/
010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505420481.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009777573

PINTO & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 337/
700216; identificação de pessoa colectiva n.º 500217971.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009777085

CARTONAGEM TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 837/
870624; identificação de pessoa colectiva n.º 501843248.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2010845200

GINÁSIO BARRINHA DE ESMORIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2768/
040722; identificação de pessoa colectiva n.º 507029160.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009777565
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FILHOS DA MÃE — RESTAURANTE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1884/
990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504423339.

Certifico que, em 29 de Junho de 2005, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, David Martins
Lopes de Figueiredo. 2009777557

SÃO JOÃO DA MADEIRA

ZAHONERO — ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 761/870327; identificação de pessoa colectiva n.º 501814663;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20051219.

Certifico que foram depositadas as cartas de renúncia, de 1 de Se-
tembro de 2005, de que consta a cessação de funções dos gerentes
Karl Heinz Nierhaus, António Sempere Llorca, Francisco Zahonero
Virgili e José Maria Zahonero Virgili.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2011122473

ZAHONERO — ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 761/870327; identificação de pessoa colectiva n.º 501814663;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/20051125.

Certifico que foi depositada a cópia da acta n.º 22 da assembleia
geral de 27 de Setembro de 2005, de que consta a designação de ge-
rentes. Designados: Francisco Zahonero Pérez, casado, e David Zaho-
nero Pérez, solteiro, maior. Data da deliberação: 27 de Setembro de
2005.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2011122333

AZIARQUI — PROJECTOS E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1331/941206; identificação de pessoa colectiva n.º 503312746;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 02/20051221.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo de dissolução e
encerramento da liquidação. Data da aprovação das contas: 15 de
Dezembro de 2005.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2011122503

FERNANDO TEIXEIRA & SADI SILVA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 486/810608; identificação de pessoa colectiva n.º 501222863;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 01/20051221.

Certifico que foram depositadas as cartas de renúncia, de 23 de
Novembro de 2005, de que consta a cessação de funções dos gerentes
Carmen Adelaide da Silva, Vítor Sadi Vaz da Silva, Henrique Vaz da
Silva e Rosária Maria Vaz da Silva.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2011122490

IDEPA — INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 167/671009; identificação de pessoa colectiva n.º 500136289;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 01/20051220.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, para os fins do dis-
posto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do Código Registo Comercial,
foi elaborado projecto de cisão na modalidade de cisão simples, me-
diante o destaque de parte do património da sociedade IDEPA — In-
dústria de Passamanarias, L.da, para com ele se constituir uma outra
sociedade, sendo simultaneamente reduzido o capital da sociedade cin-
dida; sociedade cindida: firma: IDEPA — Indústria de
Passamanarias, L.da; alterações projectadas na sociedade cindida: fir-
ma: IDEPA — Imobiliária e Investimentos, L.da; sede: Avenida do 1.º
de Maio, 71, São João da Madeira; objecto: realização e gestão de
investimentos na área imobiliária, nomeadamente a compra e venda
de imóveis, para si ou para revenda, a construção de imóveis para
revenda e a administração e arrendamento de bens imobiliários, pró-
prios ou de terceiros; realização e gestão de projectos de investimen-
to noutras empresas; prestação de serviços e consultadoria na área
económica e financeira; comércio, agenciamento e distribuição de
produtos não especificados; capital: € 500 000; sócios e quotas:
1) SINCORGEST — Sociedades Industriais e Comerciais Reunidas,
S. G. P. S., S. A., € 250 000; 2) FERGEST — Gestão e Investimen-
tos, S. A., € 250 000; sociedade a criar: firma: IDEPA — Indústria
de Passamanarias, L.da; sede: Avenida do 1.º de Maio, 71, São João da
Madeira; objecto: indústria e comércio de passamanarias e outros
acessórios complementares para a indústria têxtil, de calçado e ou-
tras; capital: € 2 000 000; sócios e quotas: 1) SINCORGEST — Socie-
dades Industriais e Comerciais Reunidas, S. G. P. S., S. A., € 1 000 000,
2) FERGEST — Gestão e Investimentos, S. A., € 1 000 000.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2011122481

CENTRO MÉDICO PREVENTIVO — ESTEVES PEREIRA
& HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2228/20041103; identificação de pessoa colectiva
n.º 507098218; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 03/
20051221.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, foi alterado parci-
almente o contrato de sociedade, tendo em consequência o artigo 2.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultoria às empresas na área da higiene, segurança, saúde e saúde no
trabalho. Comércio, representação e formação nas mesmas áreas.
Formação profissional, exploração do Centro Médico Preventivo.

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

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2011122538

BEJA
ALMODÔVAR

RAFAEL & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula n.º 136/
000612; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; nú-
meros e data das apresentações: 02 e 03/051214.

Certifico que, por escritura de 14 de Setembro de 2005, cessaram
as funções de gerentes João António Martins Correia e Maria Cortes
da Palma Rafael Correia, em 14 de Setembro de 2005, por renúncia,
e foram nomeados gerentes Luís Filipe Martins Correia e Fernanda
Maria Afonso Silva.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Fernandes Vilhena. 2012350070
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ALVITO

ROSA CATALÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 00061/
011219; identificação de pessoa colectiva n.º 505749351; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 03/20051213.

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: 13 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Charruadas Hermenegildo. 2001457502

BARRANCOS

PASTO NATURAL — AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Herdade da Alta Comenda, freguesia e concelho
de Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 00040/
050715; averbamento à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números
e data das apresentações: 03 e 04/051220.

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

Cessação das funções do gerente Carlos Manuel Tereno Marques,
por renúncia, em 16 de Dezembro de 2005.

Foi alterado o artigo 4.º do contrato:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com o sem remuneração, conforme
vier a ser estipulado em assembleia geral, será exercida pela sócia Maria
Helena Tereno Marques, que desde já, fica nomeada gerente.

2 — A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos com a intervenção de uma assinatura de um gerente, ou
de um procurador.

O texto do pacto social actualizada ficou depositado na pasta socie-
dade.

Está em conformidade com o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adélia Maria
Ramalho Batista Marques. 2001350473

CASTRO VERDE

ANTÓNIO RAFAEL — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00204/20051121; inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 01/20051121.

Certifico que, por escritura lavrada em 31 de Outubro de 2005 no
Cartório Notarial de Ourique no livro n.º 134-C, a fl. 98, entre Antó-
nio Manuel Estêvão Rafael e mulher, Isabel Cristina Martins de Brito
Camacho Estêvão Rafael, casados sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, e António Miguel Camacho Estêvão Rafael, solteiro, maior,
todos residentes na Rua de Almodôvar, 20, em Castro Verde, foi
constituída uma sociedade comercial sob o tipo de sociedade por quo-
tas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Rafael — Arquitectos, L.da, e
tem a sua sede social na Rua de Almodôvar, 14, freguesia e concelho
de Castro Verde.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a elaboração de projectos liga-
dos à construção civil, nomeadamente execução de projectos de ar-
quitectura, engenharia e topografia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
euros, dividido da seguinte forma: uma quota no valor nominal de

dois mil e oitocentos euros pertencente ao sócio António Manuel
Estêvão Rafael; uma quota no valor nominal de dois mil e oitocentos
euros pertencente à sócia Isabel Cristina Martins de Brito Camacho
Estêvão Rafael; e uma quota no nominal de mil e quatrocentos euros
pertencente ao sócio António Miguel Camacho Estêvão Rafael.

ARTIGO 4.º
Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até ao

montante global de dez mil euros.

ARTIGO 5.º
É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios; a estra-

nhos, dependendo do consentimento da sociedade, gozando esta do
direito de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo, a
exercer nos termos legais.

ARTIGO 6.º
A gerência será exercida por um gerente, bastando a assinatura do

gerente em exercício para obrigar a sociedade, ficando desde já no-
meado gerente o sócio António Manuel Estêvão Rafael.

ARTIGO 7.º
Os sócios reunir-se-ão em Assembleia geral, mediante convocação

do gerente, por carta registada com aviso de recepção, com um mí-
nimo de 15 dias de antecedência, sem prejuízo de poderem também
reunir sem observância de formalidades prévias de convocação, desde
que estejam todos presentes e todos manifestem o propósito de que a
assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 8.º
Falecendo um dos sócios, a respectiva quota não se transmitirá aos

sucessores do falecido, devendo a sociedade amortizá-la, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro, nos 90 dias subsequentes ao
conhecimento da morte do sócio pelo gerente, pelo valor nominal.

Disposição transitória

Face às despesas de constituição, de início de actividade e do arran-
que operacional da empresa, a gerência fica, desde já, autorizada a
levantar a totalidade do montante do capital social depositado.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Soares Cipriano Marques. 2007015692

PRADO DE CASTRO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00205/20051130; inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 01/20051130.

Certifico que, por escritura lavrada em 30 de Novembro de 2005,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de Se-
túbal, no livro n.º 275, a fl. 50, entre Carmelo Sanchez Zamorano e
mulher, Maria Del Carmen Sanchez Lizarralde, casados sob o regime
da separação, residentes no Monte dos Gregórios, Castro Verde, foi
constituída uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Prado de Castro Verde, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Monte dos Gregórios, Castro

Verde, freguesia e concelho de Castro Verde.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em olivicultura, produção agrícola
e animal associadas. Comércio, importação e exportação de azeite.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de noventa e nove mil euros pertencente ao sócio Carmelo Sanchez
Zamorano e uma do valor nominal de mil euros pertencente à sócia
Maria Del Cármen Sanchez Lizarralde.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a duzentos mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Soares Cipriano Marques. 2007015706

FERREIRA DO ALENTEJO

HEROVINA — AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Vale de Água, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00038/880121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501923039.

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

19 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria
Margarida Maciel Freire d’Andrade. 2003902902

SOPOGAR — SOCIEDADE PORTUGUESA DE GADO
DE RAÇA E DE AGRICULTURA, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 14, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00239-A/20020326; identificação de pessoa colectiva
n.º 500419108.

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

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria
Margarida Maciel Freire d’Andrade. 2007865777

MARMELADOURO — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 16,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00283/20031020; identificação de pessoa colectiva
n.º 506638766.

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

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria
Margarida Maciel Freire d’Andrade. 2007865963

BRAGA
AMARES

SEPÚLVEDA & TEIXEIRA — ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00729/
051006; identificação de pessoa colectiva n.º P 507404912; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051006.

Certifico que entre Pedro Filipe Mateus Sepúlveda, solteiro, maior,
e Gracinda de Fátima Leal Moreira Teixeira, casada com Alexandre
Alves Teixeira na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sepúlveda & Teixeira —
Óptica, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Cristal, loja n.º 2,
Avenida de Santo António, 37, freguesia de Ferreiros, concelho de
Amares.

2 — A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como instalar e manter
sucursais e outras formas de representação social, quer no território
nacional ou estrangeiro, sem necessidade de consentimento da assem-
bleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho de
material óptico, exames visuais (optometria e contactologia).

ARTIGO 3.º

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

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições a estabelecer em assembleia geral, e serão reembolsados
prioritáriamente sobre a distribuição dos lucros.

3 — Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital, até ao montante de cinquenta mil euros, desde que deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A assembleia geral poderá deliberar que os lucros apurados em cada
balanço, depois de retirada a percentagem para o fundo de reserva
legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte, destinando-os à
criação de provisões ou de reservas especiais.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, conforme for fixado em assem-
bleia geral, são deferidas aos gerentes.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Filipe Mateus
Sepúlveda.

3 — Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

4 — Ficam incluídos nos poderes de gerência a celebração de con-
tratos de leasing ou locação financeira de veículos automóveis e
móveis, tomar de arrendamento quaisquer locais e ainda tomar ou dar
de trespasse quaisquer estabelecimentos; comprar e vender móveis e
veículos automóveis.

5 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fianças,
letras de favor ou outros actos semelhantes.
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ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios, bem como entre
estes e os seus descendentes.

2 — Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão fica
dependente do consentimento da sociedade, à qual é reservado o di-
reito de preferência em primeiro lugar, ficando reservado esse direito,
em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade conti-
nuará com os herdeiros do falecido ou o representante legal do inter-
dito, devendo aqueles nomear de entre si um que a todos represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liquidatá-
rios, ficando desde já determinado que se algum pretender ficar com
os bens sociais serão estes licitados entre eles, verbalmente, e adjudi-
cados ao que maior vantagem oferecer em preço e forma de paga-
mento.

ARTIGO 9.º
1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos

casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outro procedimento

cautelar ou administrativo;
c) Em caso de insolvência, interdição ou inabilitação de qualquer

sócio.
d) Se qualquer sócio, por si ou por interposta pessoa ou associado

com outras pessoas, passar a exercer, sem autorização da sociedade,
qualquer actividade semelhante, ou por qualquer modo, concorrente
com a sociedade;

e) E se em caso de divórcio ou separação de pessoas e bens, se na
partilha a quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio.

2 — A amortização produz todos os seus efeitos desde a delibera-
ção social respectiva, e será feita pelo valor da quota deteiininado
segundo o último balanço aprovado, sendo o pagamento efectuado
consoante o que for deliberado em assembleia geral, salvo se a lei
estipular outros valores ou prazos.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2001982321

EURODANI — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00733/
051102; identificação de pessoa colectiva n.º P 507441346; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051102.

Certifico que por José Daniel Dias Fernandes, casado com Maria
de Lurdes Ferreira da Silva na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma EURODANI — Transportes, Uni-

pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Via Cova, freguesia de
Paredes Secas, concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º
O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias

por conta de outrem, aluguer de veículos ligeiros e pesados de merca-
dorias sem condutor.

ARTIGO 3.º
O capital social é de 50 000 euros representado por uma só quota

do seu único sócio José Daniel Dias Fernandes, encontrando-se total-
mente realizado em dinheiro.

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

ARTIGO 4.º
O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-

pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

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

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único José Daniel
Dias Fernandes, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade uni-
pessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do
Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005284378

RANHADA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00131/
880310; identificação de pessoa colectiva n.º 500227330; data da
apresentação: 20051102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativa ao ano de 2004 da socie-
dade supra-referida.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005284580

RANHADA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00131/
880310; identificação de pessoa colectiva n.º 500227330; data da
apresentação: 20051102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativa ao ano de 2003 da socie-
dade supra-referida.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005284572

ROCHA STOCK — COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00327/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504161890; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/051214.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprova-
ção das contas: 28 de Novembro de 2005.

Está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005284459

EXTRAFAST — ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00736/
051115; identificação de pessoa colectiva n.º 506660826; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/051115.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrado o
registo de alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 1.º, 3.º
e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º
1 — A sociedade adopta a denominação EXTRAFAST — Acessó-

rios para Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de 25 de Abril,
Edifício Brasil, bloco B, 6.º, esquerdo, freguesia de Ferreiros, conce-
lho de Amares.

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e

cinco mil euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
doze mil e quinhentos euros e outra do valor nominal de dez mil euros,
ambas pertencentes ao sócio Sérgio Pedro Gonçalves Martins e duas
iguais do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios João Rogério Andrade Veloso e Jorge
Manuel Andião de Faria.

ARTIGO 4.º
1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,

cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, mantendo-se na gerência o sócio Sérgio Pedro Gonçal-
ves Martins.

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

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005284602

SAPECAL — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DO CÁVADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00023/
760721; identificação de pessoa colectiva n.º 500622051;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 04/051017.

Certifico que Joaquim Moreira Pinto cessou as funções de gerente,
em 17 de Abril de 2005, por óbito.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005278106

VENÂNCIO & ADÃO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00601/
030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506456340;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050811.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrado o
registo de mudança da sede para o lugar de Vila Nova, freguesia de
Fiscal, Amares.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005282944

JOÃO DA COSTA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00212/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502991240; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/051215.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprova-
ção das contas: 30 de Novembro de 2005.

Está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005284467

IRMÃOS PINHEIRO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 00603/
030206; identificação de pessoa colectiva n.º 506472221; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/051027.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprova-
ção das contas: 20 de Outubro de 2005.

Está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Olga da Silva
Matos Seco Carneiro. 2005284319

BARCELOS

NORTESTAMPA — ESTAMPARIA TÊXTIL DO NORTE, L.DA

Sede: Crujães, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5948/
20051124; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 15/
20051124.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Renato
Manuel de Sousa Barros, solteiro, Manuela Patrícia de Sousa Barros,
casada com Célio António Alves Pacheco na comunhão de adquiri-
dos, e Manuel António do Vale Alves da Cruz, casado com Maria
Cidália Cruz Miranda na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação NORTESTAMPA — Es-
tamparia Têxtil do Norte, L.da, e tem a sua sede no lugar de Crujães,
freguesia da Várzea, concelho de Barcelos, podendo criar filiais, su-
cursais ou delegações por mera deliberação da assembleia geral.

2 — Por simples deliberação dos sócios, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção, comercialização,
importação e exportação de artigos de vestuário. Actividades de aca-
bamento de têxteis designadamente branqueamento, tingimento e
estampagem executada em têxteis ou em artigos têxteis confeccio-
nados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal de
dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Renato Manuel de Sousa Barros e Manuela Patrícia de Sousa
Barros, e uma do valor nominal quinhentos euros pertencendo ao só-
cio Manuel António do Vale Alves da Cruz.

ARTIGO 4.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, mediante condi-
ções de juros e reembolso deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por sócios ou não só-
cios, eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
todos os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e a
representar em juízo e fora dele, activa e passivamente, é obrigatório
a assinatura de dois gerentes.

3 — Estão incluídos nos poderes de gerência os de comprar bens
móveis e imóveis, comprar, vender e permutar veículos automóveis,
tomar de arrendamentos e trespasse, para a sociedade nas condições
mais convenientes.

4 — A sociedade pode nomear procuradores e estes substabelece-
rem-se em advogado, com mandato notarial que determinará os seus
poderes.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios, no todo ou em
parte, mas a estranhos, dependerá sempre do consentimento da socie-
dade que reserva para si o direito de preferência.
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2 — Se a sociedade não quiser exercer esse direito, terá de comuni-
car por escrito aos sócios não cedentes no prazo de oito dias, ficando
estes com direito à aquisição na proporção das suas quotas.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Mediante acordo entre o titular e a sociedade;
b) Havendo penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outra for-

ma de apreensão administrativa ou judicial da quota.
2 — Em caso de amortização, o pagamento da quota é feito em

quatro prestações semestrais, sem agravamento de juros ou outros
encargos, podendo a assembleia geral deliberar outros prazos inferio-
res.

3 — A quota amortizada será paga pelo valor que, para esta, resul-
tar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve com a morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os sobrevivos e um representante do faleci-
do que os herdeiros nomearão entre si, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 9.º

Será dado um balanço anual, reportado a 31 de Dezembro e, os
lucros apurados, depois de deduzidas as reservas que em assembleia
geral forem aprovadas e votadas, serão ou não distribuídos pelos só-
cios na proporção das suas quotas, conforme deliberado.

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se e liquida-se nos termos da lei e de acordo
com as deliberações da assembleia geral, sendo liquidatários todos os
sócios.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos
de imposição legal para outras formalidades a cumprir.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes Araújo Simões Lopes de
Brito. 2007923530

ANTÓNIO SÁ & SOUSA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Paço, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4935/
20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506218740; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 28/20051123.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de € 205 000, em dinheiro e foi alterado o n.º 1 do ar-
tigo 1.º e o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de ESPOFER, L.da, e tem
a sua sede no lugar do Paço, freguesia de Palme, concelho de Barcelos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e trinta mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de cento e quinze mil euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios António Gonçalves de Sá e Maria Teresa Alves de Sousa.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes Araújo Simões Lopes de
Brito. 2007923378

AUTO SACOUTO, L.DA

Sede: lugar da Aldeia, 4905, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5947/
20051123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20051123.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Antó-
nio Gonçalves de Sá casado com Maria Teresa Alves de Sousa, na
comunhão de adquiridos e Manuel Fernando Moreira Couto casado
com Maria Teresa Faria Vilas Boas, na comunhão geral, foi consti-
tuída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Auto Sacouto, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Aldeia, 4905, freguesia de Palme, 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 comércio, importação e ex-
portação de veículos automóveis, bem como de suas peças e acessó-
rios. Reparação e manutenção de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 — No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe corres-
ponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim, no prazo
de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencendo-se se a
primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

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

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal com excepção feita a inventário;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio.
2 — O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço, e será pago ao seu
titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimento seis
meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito de se
afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do falecido.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes Araújo Simões Lopes de
Brito. 2007923270
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BRAGA

A MARATONA — ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Centro Comercial do Rechicho, Rua do Raio, 279, 4.º,
sala 34, freguesia de Braga (São José de São Lázaro),

4710-922 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 502943076; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20051202; pasta n.º 3895.

Certifico que, foi registada mudança de sede para sede no Largo
Carlos Amarante, Centro Comercial Santa Cruz, loja 86, 2.º, fregue-
sia de Braga (São João do Souto), concelho de Braga, 4700-308 Bra-
ga (São João do Souto).

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2012308244

ANTÓNIO PEREIRA BARROSO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Alameda do Fujacal, 82, freguesia de Braga
(São José de São Lázaro), concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506441458; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 02/20051028; pasta n.º 8875.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010271378

BORDADOS ANJOS, L.DA

Sede: lugar do Pinheiro, Rua da Venda de Cima, lote 5,
4715-441 Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula
n.º 503353140; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/
051020; pasta n.º 4456.

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

Montante do aumento: € 50 240,41.
Modalidade e forma de subscrição: € 50 239,41 mediante incorpo-

ração de prestações suplementares, sendo € 16 746,47, pelos sócios
David Duarte Gomes; Baltazar da Conceição Duarte Gomes e Antó-
nio Sérgio Duarte Gomes, em reforço das respectivas quotas, refor-
çando este a quota de € 27 698,25 e € 1, em dinheiro pelo sócio
António Sérgio Duarte Gomes, em reforço da mesma quota.

Capital após o aumento: € 150 000, a alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e cinquenta
mil euros, dividido nas seguintes quotas: duas iguais, de quarenta e nove
mil novecentos e noventa e seis euros e trinta e quatro cêntimos
pertencentes, respectivamente, a David Duarte Gomes e a Baltazar
da Conceição Duarte Gomes; uma de quatro mil oitocentos e oitenta
e oito euros e vinte e dois cêntimos e outra quarenta e quatro mil
quatrocentos e quarenta e cinco euros e setenta e dois cêntimos per-
tencentes a António Sérgio Duarte Gomes e uma de seiscentos e se-
tenta e três euros e trinta e oito cêntimos pertencente a Maria de
Lurdes dos Anjos Duarte.

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

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2010256905

CLINAE — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Sede: Rua de Edgardo Sá Malheiro, 182, 4705-267 Ferreiros,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506470270;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 15 e 16/051122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
das a cessação de funções de gerente, de Anselmo Miguel Pereira Vas-
concelos, por renúncia em 3 de Outubro de 2005 e a alteração do
contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 3 e artigo 4.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social. integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte e cinco mil euros e correspondente à soma de duas quotas no
valor nominal de doze mil e quinhentos euros cada, ambas pertencen-
tes ao sócio Fábio Amorim Martins da Costa.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — É, desde já, designado gerente, o sócio Fábio Amorim Martins
da Costa, actual gerente.

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

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2010249372

COPIPRINT — CENTROS DE IMAGEM, L.DA

Sede: Quinta dos Órfãos, bloco A-1, loja 16,
4710-000 Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505092743;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/051202; pasta n.º 7232.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua da Cruz de Pedra, fracção FO, loja 52,
com entrada pelo 96, 4700-219 Braga (Maximinos).

Está conforme.

7 de Dezembro 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012308210

COSTA, LOPES, OLIVEIRA & VIDAL, L.DA

Sede: Avenida do Covedelo, 7, rés-do-chão,
4705-401 Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 507326130;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 08/051125; pasta
n.º 10 052.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato 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, divididos em quatro quotas iguais de mil duzentos e cin-
quenta euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Aníbal António
Vidal Gomes Lopes; António da Costa Lopes; Eduardo Carvalho da
Costa e Carlos Alberto Pereira da Silva.

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

Está conforme.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010249402
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DUARTE & FILHOS, S. A.

Sede: Rua de José António Cruz, 45, rés-do-chão,
freguesia de Braga (São Vítor), concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 502614854; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 08/20051028; pasta n.º 3309.

Certifico que foi registada a designação dos órgãos sociais, para
quadriénio de 2005-2008:

Conselho de administração:
Manuel da Silva Ferreira Duarte.
Cargo: presidente.
Residência/sede: Rua das Boucinhas, 4, Esporões, Braga.
João Carvalho Duarte.
Cargo: vice-presidente.
Residência/sede: Rua de José António Cruz, 49, 5.º, esquerdo, Bra-

ga (São Vítor), Braga.
Custódia Carvalho Duarte.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Rua de José António Cruz, 75, 5.º, esquerdo, frente,

Braga (São Vítor), Braga.
Fiscal único:
Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas.
Cargo: efectivo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 148.
Residência/sede: Rua do Comendador Santos da Cunha, 359, Braga

(Maximinos), Braga.
Suplente do fiscal único:
Joaquim Fernando da Cunha Guimarães.
Cargo: suplente, revisor oficial de contas n.º 790.
Residência/sede: Rua da Encosta, 6, Lamaçães, Braga.
Data da deliberação: 21 de Setembro de 2005.
O fiscal único efectivo é representado, por Maria Manuela Alves

Malheiro, revisor oficial de contas n.º 916.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010255496

ERUDIS — INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 500, 3.º, sala 1, freguesia
de Braga (São José de São Lázaro), concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503800236; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 7 e 10/20051122.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente, de José Carlos Sousa Fernandes, por renúncia, em 22 de
Novembro de 2002 e a alteração do contrato de sociedade, quanto ao
artigo 10.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

1 — A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam afectas a
todos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção conjunta de três gerentes.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010249470

ESCOLA DE CONDUÇÃO OLIVOLANTE, L.DA

Sede: lugar do Tanque da Veiga, 73, loja C-28, rés-do-chão,
4700 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504205110;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 02, 04 e 05/051125; pasta n.º 5992.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
das a cessação de funções de gerente, de Domingos Gomes de Olivei-
ra, por renúncia em 24 de Novembro de 2005; e a designação de
gerente de Carlos Alberto Pereira da Silva.

Data da deliberação: 24 de Novembro de 2005.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de trinta
mil euros, dividido em quatro quotas iguais de sete mil e quinhentos
euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Aníbal António Vidal
Gomes Lopes; António da Costa Lopes; Eduardo Carvalho da Costa
e Carlos Alberto Pereira da Silva.

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

Está conforme.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2010249453

ESCOLA DE CONDUÇÃO OLIVOLANTE, L.DA

Sede: lugar do Tanque da Veiga, 73, loja C-28, rés-do-chão,
4700-000 Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504205110;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 09/051025; pasta
n.º 5992.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, dividido em cinco quotas, sendo: uma do valor nominal de
dois mil euros (bem próprio) e outra do valor nominal de cinco mil
e quinhentos euros (bem comum), ambas pertencentes ao sócio Do-
mingos Gomes de Oliveira e três iguais do valor nominal de sete mil
e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Aní-
bal António Vidal Gomes Lopes, Eduardo Carvalho da Costa e Antó-
nio da Costa Lopes.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2010271335

FILIPA PINTO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida Central, 33, loja 215, Centro Comercial
Bragashopping, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504545485;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/051207; pasta
n.º 6362.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi feito o
registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2005.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010232402

FLAUTA CAFÉ, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 335, 4710-409 Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 507519752;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20051104; pasta
n.º 10 337.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade, celebrado entre Carla Susana Ferreira Coelho,
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solteira maior e Francisco Augusto Barros casado com Maria Augusta
Miguel, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

1.º

A sociedade adopta a firma Flauta Café, L.da

2.º

A sede social é na Rua Nova de Santa Cruz, 335, freguesia de Braga
(São Vítor), concelho de Braga.

§ 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 exploração comercial de bares.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais no montante de dois mil e
quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carla Susa-
na Ferreira Coelho e Francisco Augusto Barros.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capi-
tal, até ao dobro do capital social actual.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeado geren-
te o sócio Francisco Augusto Barros.

1 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
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 bens móveis e imóveis, podendo celebrar contratos
de locação financeira para a sua aquisição; contrair empréstimos e
hipotecar quaisquer bens.

7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre só-
cios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mesmo gra-
tuitas, dependem do prévio consentimento da sociedade, sendo reser-
vado em primeiro lugar aos restantes sócios e em segundo à sociedade,
o direito de preferência na cessão onerosa.

Mais disseram os outorgantes, que a gerência fica autorizada, antes
do registo definitivo da sociedade, a celebrar quaisquer negócios jurí-
dicos em nome dela, a adquirir quaisquer bens móveis ou imóveis, para
a mesma, podendo celebrar contratos de locação financeira e a efec-
tuar o levantamento do capital social depositado, para aquisição de
tais bens e outras despesas, nomeadamente, as desta escritura e seu
registo, despesas estas que a sociedade assume.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2010249089

GASPAR MARQUES DA SILVA, L.DA

Sede: Loteamento Torres, lote 1, rés-do-chão, D, freguesia
Braga (Maximinos), 4700 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 501460969;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20051026; pas-
ta n.º 2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010271360

JOÃO RIBEIRO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua da Ala dos Namorados, 9, freguesia de Nogueira,
concelho de Braga, 4715-158 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503195928; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 04 e 06/
20051110; pasta n.º 4241.

Certifico que, foi registado a cessação de funções de gerente, de
António Ribeiro Pereira.

Cargo: gerente, por renúncia, em 3 de Novembro de 2005.

Certifico ainda que, foi alterado o contrato quanto ao n.º 1 do ar-
tigo 1.º, que fica com a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pereira Tabacos, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Ala dos Namorados, 9, freguesia de Nogueira, conce-
lho de Braga e o seu início conta-se a partir do dia 2 de Maio de
1994.

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

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010249100

LINARES, LEMA, FERRAZ & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 229 a 247, 4715-036 Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 500997713;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/051202; pasta
n.º 1601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registadas a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 1 de Setembro de 2005.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012308228

MOMENTOS ESPECIAIS, ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Alvim, 16, 4700-048 Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 507341252;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051205; pasta
n.º 10 408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Maria da Fátima Prata da Cos-
ta casada com Jorge Manuel Veloso Dourado Gonçalves na comunhão
de adquiridos e Fernanda Maria Carvalho da Costa Pereira casada com
João Luís Lima da Silva na comunhão de adquiridos, que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Momentos Especiais, Orga-
nização de Eventos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco Au-
gusto Alvim, 16, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de Braga.

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 organização de eventos de
natureza social, nomeadamente baptizados e casamentos, bem como
organização de congressos, seminários, colóquios e conferências.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, divididos em duas quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria de Fátima Prata da Costa, que desde já fica no-
meada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000275486

NORTEPEC — REPRESENTAÇÕES PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Fujacal, 112, freguesia de Braga (São José
de São Lázaro), concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 502592737; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 03/20051031; pasta n.º 3349.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 1993.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010248880

OFERTARTE — ATELIER DE OFERTAS E EVENTOS, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 110, 1.º, freguesia de Braga
(São João do Souto), concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506622983; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/20051028; pasta n.º 9226.

Certifico que foi registada a deslocação de sede, para Quinta da
Boavista, Rua da Boavista, 17, Nogueiró, 4715-087 Braga.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010271289

PEDRO & CARDOSO, INFORMÁTICA
E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 151, loja 27, freguesia de Braga
(São José de São Lázaro), concelho de Braga, 4715-267 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503773310; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 04/20051031; pasta n.º 5252.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010249020

PICÃO E PENEDOS, L.DA

Sede: Rua de José António Cruz, 182, 3.º, direito, trás, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504842595;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 07/051118; pasta
n.º 6981.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Agosto de 2002.

Está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2010249291

PREIMINHO — PROMOÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DO MINHO, L.DA

Sede: Rua de Óscar Dias Ferreira, 29, freguesia de Gualtar,
concelho de Braga, 4710-081 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504641018; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 7/20051202; pasta n.º 6682.

Certifico que foi registado o aumento do capital.
Montante do aumento: € 120 000.
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, sendo € 35 833,33

pela sócia Elisabete Carla Craveiro de Oliveira; € 42 083,33 pela sócia
Iolanda Diana Craveiro Oliveira e € 42 083,34 pelo sócio Adriano
Manuel Craveiro de Oliveira, quantitativos que acrescem à respectiva
quota.

Capital após o aumento: € 1 250 000.
Certifico ainda que, foi alterado o contrato quanto ao n.º 1 do ar-

tigo 1.º e os artigos 2.º e 3.º, que ficam com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma PREIMINHO — Empreendimentos
Imobiliários do Minho, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ambrósio
Campelo, lote 44, freguesia de Ferreiros, concelho de Braga.

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de proprieda-
des, a indústria de construção civil e empreitadas e fornecimentos de
obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado é de cento e vinte e cinco
mil euros, dividido em três quotas: duas iguais de quarenta e três mil
setecentos e cinquenta euros, uma de cada um dos sócios Iolanda Diana
Craveiro Oliveira e Adriano Manuel Craveiro de Oliveira; e outra de
trinta e sete mil e quinhentos euros, da sócia Elisabete Carla Craveiro
de Oliveira.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006631527
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REIS SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 77, 3.º, esquerdo, freguesia
de Braga (São Vítor), concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503773344; inscrição n.º 016; número e data da
apresentação: 16/20051031; pasta n.º 5147.

Certifico que foi efectuado o registo alteração do contrato de socie-
dade, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, artigo 2.º e 3.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a firma Reis Silva & Filhos, L.da, e a sua sede
é no Centro Comercial Avenida, loja 43, 1.º, freguesia de Braga (São
José de São Lázaro), concelho de Braga.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de ferragens,
tintas, utilidades, brinquedos e bijutarias. Comércio a retalho de se-
mentes, plantas, flores e ervas medicinais (ervanário).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e nove mil oitocentos e sete euros e sessenta e oito cêntimos, e cor-
responde à soma de duas quotas: uma no montante de cinquenta e
cinco mil oitocentos e sessenta e cinco euros e trinta e oito cênti-
mos, pertencente ao sócio José Antunes de Araújo Tinoco de Olivei-
ra e outra no montante de vinte e três mil novecentos e quarenta e
dois euros e trinta cêntimos, pertencente à sócia Sílvia Barbosa de
Oliveira.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010248899

SENSORIA — DESIGN, MULTIMÉDIA
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Carmo, 93, 2.º, esquerdo, 4700-309 Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503669563;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/051125; pasta n.º 5077.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente, de Pedro José Ermida Figueiredo Fer-
nandes Portela, por renúncia em 22 de Outubro de 2005.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012308015

SIIBRACARA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Stock-Car, lugar de Cabanas, freguesia de Dume,
concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 505271958; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 5/20051111; pasta n.º 7261.

Certifico que, foi efectuado o registo de alteração do contrato de
sociedade, quanto aos n.os 2 e 3 do artigo 4.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

2 — Fica desde já nomeada gerente Maria Joana Martins da Costa
Barbosa, mantendo-se na gerência Maria Adriana Martins da Costa
Barbosa, Ana Cristina Vaz de Oliveira, Francisco Gomes de Oliveira
e Adriano António Martins Leite Barbosa.

3 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
da seguinte forma:

a) Com as assinaturas conjuntas dos gerentes Francisco Gomes de
Oliveira e Adriano António Martins Leite Barbosa;

b) Com as assinaturas conjuntas dos gerentes Francisco Gomes de
Oliveira, Maria Joana Martins da Costa Barbosa e Maria Adriana
Martins da Costa Barbosa;

c) Com as assinaturas conjuntas dos gerentes Adriano António
Martins Leite Barbosa e Ana Cristina Vaz de Oliveira;

d) Com as assinaturas conjuntas das gerentes Maria Joana Martins
da Costa Barbosa, Maria Adriana Martins da Costa Barbosa e Ana
Cristina Vaz de Oliveira.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2000596754

SOARES & SOARES, L.DA

Sede: Avenida do 1.º Maio, 35, freguesia de Dume, concelho
de Braga, 4700-081 Braga (Dume)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503636860; inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 4/20051128; pasta n.º 5010.

Certifico que, foi efectuado o registo alteração do contrato de socie-
dade, 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 divididos em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, cada, pertencentes ambas ao único sócio.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e a representação da sociedade ficam afectas
ao sócio Manuel Joaquim Gomes Soares, que se mantém na gerência.

2 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um só gerente.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2012308074

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

N.  T.  A .  — NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 147; identificação de pessoa colectiva n.º 502295880; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20051220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, datando a aprovação das
contas de 13 de Outubro de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2009022262

ALBERTO CARLOS CARRAPATO MOREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 582; identificação de pessoa colectiva n.º P 507496922;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051212.
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Certifico que, Alberto Carlos Carrapato Moreira, casado, residente
na aldeia e freguesia de Lamas, concelho de Macedo de Cavaleiros,
procedeu à constituição da sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alberto Carlos Carrapato Moreira,
Sociedade Unipessoal, L.da, e com sede na aldeia e freguesia de La-
mas, do concelho de Macedo de Cavaleiros.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em carpintaria e aplicação de gessos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, realizado em dinheiro e cor-
responde à quota do referido valor integralmente realizada de que o
outorgante é titular.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Alberto Carlos Carra-
pato Moreira, podendo ser ou não remunerada.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a assina-
tura do gerente.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio gerente autorizado a movimentar, desde já, a conta
bancária em que está depositado o capital social.

12 de Dezembro de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2009022238

JOÃO PEDRO FERRERINHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 583; identificação de pessoa colectiva n.º P 507367600;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051215.

Certifico que, entre João Pedro Ferreirinha e Hélder José Ferreiri-
nha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de João Pedro Ferrerinha
& Filho, L.da, e tem a sua sede na aldeia e freguesia de Cortiços, con-
celho de Macedo de Cavaleiros.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência pode transfe-
rir a sua sede, dentro do mesmo conselho ou para concelho limítrofe
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outra forma de represen-
tação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas, equipamentos
agrícolas e cisternas de rega.

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, de
dois mil e quinhentos euros cada, uma de cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

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

4 — Em ampliação dos poderes de gerência os gerente podem:
a) Comprar ou vender bens móveis sujeitos a registo.
b) Tomar de arrendamento qualquer estabelecimento comercial.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com o objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
lei especiais ou 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 liquidados anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período logo que definitivamen-
te matriculada.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2009022246

CASTELO BRANCO
BELMONTE

SOARES E VICENTE, L.DA

Sede: Quinta do Chão da Morte, sem número, Maçainhas,
Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 21/
770216; identificação de pessoa colectiva n.º 500623767; data da
apresentação: 07122005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício de 2005.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, Celino Augusto.
2007114550

ANTÓNIO JOÃO PROENÇA CURTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de São Sebastião, 5, Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 235/
020318; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 01/20051214.

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

Cessação de funções de gerente, Maria Manuela Proença Curto, por
renúncia.

Data da deliberação: 10 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, Celino Augusto.
2010988957
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J. GIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Sé, 1, freguesia e concelho Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 248/
020920; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20051209.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, Celino Augusto.
2010989015

SERTÃ

LEITÃO & SIMÕES, L.DA

Sede: Rua do Vale, 13, Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 908/
050613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050613.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Nuno Miguel Mendes Leitão, casado
com Edite Nunes Simões Leitão, na comunhão de adquiridos e Edite
Nunes Simões Leitão, casado com Nuno Miguel Mendes Leitão, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Leitão & Simões, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Vale, 13, da freguesia de Cernache do Bonjardim,
concelho da Sertã.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências e outras formes de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de material
de bricolage, materiais de construção, ferragens, tintas, artigos para
o lar e de ferramentas e utensílios para jardinagem e agricultura. Exe-
cução de pinturas de construção civil, impermeabilizações e isolamen-
tos.

2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis. especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

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

2 — A sociedade fica obrigada com assinatura de um gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representam a totali-
dade do capital social.

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

Conferi, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, em exercício, Filomena
Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 2005314390

IVO & FILHO — CARNES, L.DA

Sede: Milheiros, Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 436/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502561718; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 03/051011.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 03/051110, inscrição n.º 06.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Janeiro de 1997.

Conferi, está conforme.

24 de Novembro de 2002. — A Ajudante, em exercício, Filomena
Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 2005314609

LAVANDARIA SERTAGINENSE, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, lote 23,
rés-do-chão, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 703/
001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505183269; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/050928.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi efectuado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 27 de Setembro de 2005.
Mais certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-

digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

Conferi, está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, em exercício, Filomena
Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 2005314714

EFA DECOR — DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Mosteiro Cimeiro da Senhora dos Remédios, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 811/
020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506139697; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/050930.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2005.

Conferi, está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Ajudante, em exercício, Filomena
Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 2005314617
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NUPTIANA — VESTUÁRIO PARA NOIVOS, L.DA

Sede: Rua do Teatro, 1, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 727/
010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505444917; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/051025.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Outubro de 2005.

Conferi, está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Ajudante, em exercício, Filomena
Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 2005314625

CASA DA ÁGUA DA FOZ DA SERTÃ, L.DA

Sede: Vale da Ursa, Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 46/
19541018; inscrições n.os 02 e 03; números e data das apresenta-
ções: 05 e 06/050919.

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

1 — Apresentação n.º 05/050919, inscrição n.º 2.
Designação de secretário efectivo e suplente: secretário —

Dr.ª Alexandra Maria Borges Castro Gonçalves Marques, casada; se-
cretário suplente — Dr. José Maria de Castro Santarém Correia, di-
vorciado, ambos com domicílio profissional na Avenida de Sidónio
Pais, 16, 5.º, Lisboa.

Data da deliberação: 18 de Maio de 2005.
2 — Apresentação n.º 06/050919, inscrição n.º 3.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Maio de 2005.

Conferi, está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Ajudante, em exercício, Filomena
Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 2004864397

VILA DE REI

TRANSPORTES MAIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 00160/051214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/051214.

Certifico que, entre os sócios José Carlos Garcia Mendes e mulher,
Helena Isabel Martins da Silva, casados em comunhão geral, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º
1 — A sociedade adopta a firma Transportes Maia & Silva, L.da, e

tem a sua sede na Rua da Atreladinha, 2, Lagoa Cimeira, da freguesia
de Fundada, concelho de Vila de Rei.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências e outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: transportes nacionais de merca-
dorias; compra e venda de materiais de construção; exploração flo-
restal; comércio de rações e adubos.

2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e está dividido em duas quotas de vinte e cinco mil euros,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo dos sócios e não
sócios que vierem a ser designados em Assembleia geral, ficando des-
de já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — A sociedade fica obrigada com assinatura de um gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao dobro do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representam a totali-
dade do capital social.

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

Conferi, está conforme.

23 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, em exercício, Paulina
Maria Jesus Antunes Correia. 2006771230

COIMBRA
CANTANHEDE

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA E RECANTO
DA PINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502795026; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/20051206.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e aprovadas as
respectivas contas, por deliberação de 13 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009267370

NINHO DA COMIDA — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504927000; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 1/20051209.

Certifico que foi designada gerente da sociedade identificada em
epígrafe Helenice dos Santos Paula, por deliberação de 2 de Novem-
bro de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009267397

ESCOLHIDA — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505307243; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 1/20051212.
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Certifico que foi efectuado o encerramento das contas da socie-
dade em epígrafe e no seguimento efectuado o encerramento da liqui-
dação, em 15 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009251610

FLORA LUSITANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500117110; inscrições n.os 3 e 4;
número e datas das apresentações: 20040629 e 65/20050630.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifica-
da em epígrafe os documentos respeitantes às prestações de contas
dos anos de exercício de 2003 e 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009266722

URBICANTA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506336026; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20051206.

Certifico que cessou as funções que vinham exercendo na socie-
dade identificada, por renúncia, o seguinte órgão social:

Gerente: Sérgio Emanuel Pires Lousas Caixo.
Causa: renúncia subsequente a cessão.
Data: 4 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009267354

COIMBRA

AGENDA SETTING — PROCESSAMENTO DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 505122960; averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 01 e inscrição n.º 07; números e data das apresentações: 15 e
16/20051123; pasta n.º 8308.

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

Em 9 de Novembro de 2005 José Manuel Vieira Fernandes Leitão
Diogo cessou as suas funções de gerente, por renúncia.

O pacto foi totalmente remodelado pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade:
a) Adopta a firma Agenda Setting — Processamento de Dados, L.da;
b) Tem a sua sede na Ribeira de Eiras, armazém 5, freguesia de

Eiras, concelho de Coimbra.
2 — Por simples deliberação da gerência, a mesma poderá deslocar

a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em: processamento informático de da-
dos, tratamento digital de imagem, som e outros conteúdos, compu-
tação gráfica e design numérico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes:

a) Uma de dois mil euros, pertencente ao sócio José Manuel Vieira
Fernandes Leitão Diogo;

b) Uma de dez mil euros, pertencente ao sócio Miguel Nuno Mar-
ques dos Santos;

c) Uma de oito mil euros, pertencente à sócia Alexandra Maria
Funico Seabra.

ARTIGO 4.º

a) Não haverá lugar a prestações suplementares, excepto por deci-
são unânime da assembleia geral reunida expressamente para o efeito
e em que estejam presentes todos os sócios, tendo tais prestações
suplementares como limite o décuplo do capital social.

b) A solicitação da gerência poderão os sócios efectuar os necessá-
rios suprimentos à sociedade, que vencerão juros à taxa de juros
moratórios legais para as operações de natureza comercial.

ARTIGO 5.º

a) A divisão de quotas está dependente de autorização da sociedade
e dos sócios, individualmente considerados, excepto a divisão de quo-
tas entre os herdeiros de sócio, a qual fica, desde já, autorizada.

b) Em quaisquer cessões de quotas, primeiramente prefere a socie-
dade e depois o sócio José Manuel Vieira Fernandes Leitão Diogo.

ARTIGO 6.º

a) A gerência da sociedade será designada em assembleia geral da
sociedade, em reunião expressamente convocada para o efeito e em
que estejam presentes todos os sócios;

b) A gerência da sociedade manter-se-á em funções até à renúncia
ou à destituição de qualquer gerente;

c) Para a destituição de gerente é necessária deliberação em assem-
bleia geral expressamente convocada para o efeito;

d) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente;

e) A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme vier
a ser decidido peia assembleia geral, em reunião expressamente con-
vocada para o efeito;

f) Mantém-se nomeada como gerente a sócia Alexandra Maria
Funico Seabra.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os sócios ficam autorizados a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 9.º

a) Dos lucros líquidos da sociedade deduzir-se-ão as quantias para a
constituição dos necessários fundos de reserva legal e dividir-se-á o
remanescente pelos sócios, na proporção das suas quotas, excepto por
decisão maioritária de assembleia geral expressamente convocada para
o efeito;

b) A gerência prestará contas à assembleia geral, anualmente, até
ao momento da declaração de rendimentos ao fisco;

c) Em caso de dissolução da sociedade, o liquidatário será o sócio
José Manuel Vieira Fernandes Leitão Diogo.

ARTIGO 10.º

Para a interpretação do presente pacto social, bem como para a
resolução de qualquer litígio dele emergente os outorgantes estipulam
como competente o Tribunal Judicial de Coimbra, com expressa re-
núncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara
Viais Fontes. 2009787374

AMÉRICO & RENDO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 506111806; inscrição n.º 02; número e data
da apresentação: 14/20051129; pasta n.º 9530.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 2 de Setembro de 2005
a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788184
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SISTCENTRO — SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
E CONTROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503619434; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 11/20051129; pasta
n.º 6316.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 15 de
Novembro de 2005, Álvaro Domingues André cessou as suas funções
de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788435

BASILCONTA — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503177636; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 10/20051129; pasta
n.º 5553.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a sede mu-
dou para a Avenida de Fernão de Magalhães, 153, 3.º, sala 9, fregue-
sia de Santa Cruz, concelho de Coimbra.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788427

FIO FÓRUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO
ORGANIZACIONAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 506952738; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 05/20051130; pasta
n.º 10 019.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a sede mu-
dou para a Rua de Adriano Lucas, Edifício Portas de São Miguel, 1.º,
sala B, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788290

CUNHA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 502009608; inscrição n.º 03; número e data
da apresentação: 14/20051202; pasta n.º 3810.

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

21 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009779835

COMPANHIA IDEIAS MÁGICAS — PUBLICIDADE
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 502945176; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01 e inscrição n.º 06; números e data das apresentações: of. 05
e 08/20051111.

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

Em 25 de Janeiro de 1995 Aureliano Henrique de Brito Cruz Oli-
veira cessou as suas funções de gerente, por renúncia.

O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º e 6.º, pelo que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita é de um milhão de escudos, e corresponde
à soma das seguintes quotas: três iguais de duzentos mil escudos, cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Mário de Carvalho
Batista José Roque de Carvalho e Maria Adelaide Rocha Marques
Lourenço; e uma de quatrocentos mil escudos, pertence à própria socie-
dade.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, bastando a de
um só nos actos de mero expediente.

Por todos os primeiros outorgantes foi ainda dito que a sociedade
prestou o necessário consentimento à divisão de quota efectuada pelo
outorgante Fernando Mário de Carvalho Batista.

Mais certifico que em 25 de Janeiro de 1995 foram nomeados
gerentes José Roque de Carvalho, Maria Adelaide Rocha Marques
Lourenço e Fernando Mário de Carvalho Batista.

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

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara
Viais Fontes. 2009787200

PROFORTEC — PROJECTOS E FORMAÇÃO
TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 501923888; inscrição n.º 04; número e data
da apresentação: 06/20051212; pasta n.º 3741.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 31 de Março de 2005 a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009789016

CARLOS DA ASSUNÇÃO ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 501756639; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 02/20051207; pasta
n.º 3532.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 8 de
Dezembro de 2005, Sérgio Luís Guimarães de Almeida cessou as suas
funções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788770

A. S. F. — SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
E ALARMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 502834617; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 06/20051207; pasta
n.º 5035.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 1997, Maria da Silva Tavares cessou as suas funções de
gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788885
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D. M. QUÍMICA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8841;
identificação de pessoa colectiva n.º 505626616; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 91/20050628.

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

8 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007658089

PRATA & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502419598; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 130/20050628.

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

27 de Julho de 2005. — Pela Adjunta do Conservador, (Assinatura
ilegível.) 2004204931

J. SIMÕES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7964;
identificação de pessoa colectiva n.º 504759639; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 143/20050628.

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

8 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007669714

MARIA MARGARIDA GONÇALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8845;
identificação de pessoa colectiva n.º 505675919; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 376/20050629.

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

7 de Setembro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008273679

LOPES SIMÕES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2851;
identificação de pessoa colectiva n.º 501288074; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 370/20050629.

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

7 de Setembro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008283097

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DIONÍSIO CORTESÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8789;
identificação de pessoa colectiva n.º 505008050; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 374/20050629.

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

7 de Setembro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009807480

CASTRO SOUSA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 04552;
identificação de pessoa colectiva n.º 502582936; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 352/20050629.

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

8 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011023912

QUINTA DE S. PEDRO DA POUSADA — ESPAÇOS
E AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 08170;
identificação de pessoa colectiva n.º 504905163; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 401/20050629.

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

8 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011033896

DUARTE & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 08258;
identificação de pessoa colectiva n.º 505103354; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 398/20050629.

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

8 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2007650134

ALBERTINO DE OLIVEIRA SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 02700;
identificação de pessoa colectiva n.º 501227245; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 341/20050629.

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

8 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011040205

MORAIS DE SÁ & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 09688;
identificação de pessoa colectiva n.º 506611094; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 392/20050629.

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

8 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011023840

ARTE AGORA — PINTURA E GALERIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9993;
identificação de pessoa colectiva n.º 506934829; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 365/20050629.

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

7 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara
Viais Fontes. 2006948555
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OSVALDO TOSTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 04470;
identificação de pessoa colectiva n.º 502506423; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 31/20050629.

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

26 de Agosto de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011022215

PINA PRATA & PORTO — PROJECTO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 502074299; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01 e inscrição n.º 04; números e data das apresentações: 08 e
09/20051130; pasta n.º 3890.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 31 de
Outubro de 2005, Horácio Augusto de Pina Prata cessou as suas fun-
ções de gerente, por renúncia.

Mais certifico que, por deliberação de 31 de Outubro de 2005, foi
designada gerente Maria Manuela Simões Oliveira do Bem.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788567

RAPOSO COSTA & SILVA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 506536262; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 11/20051206; pasta
n.º 10 096.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 6 de
Dezembro de 2005, Maria Helena de Oliveira Raposo da Costa e Sil-
va cessou as suas funções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788745

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
FONTE DO BISPO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503499684; inscrição n.º 03; número e data
da apresentação: 01/20051205; pasta n.º 57.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, por delibe-
ração de 20 de Outubro de 2005, foram designados os órgãos sociais
para o ano de 2005:

Direcção:
António José Baetas da Silva.
Cargo: presidente.
Cassiano Miguel Carrapato.
Cargo: vice-presidente.
António dos Santos.
Cargo: tesoureiro.
Carlos Albano Madeira Marques.
Cargo: 1.º secretário.
Luís dos Santos Guedes.
Cargo: 2.º secretário.
Eduardo Ferreira dos Santos.
Cargo: suplente.
Rui Jorge Monteiro Xavier.
Cargo: suplente.
Conselho fiscal:
Carlos Alberto Guedes.
Cargo: presidente.

André Pascoal Fernandes.
Cargo: 1.º vogal.
António José de Sousa Rocha.
Cargo: 2.º vogal.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788648

NEVES & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 501240233; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 15/20051130; pasta
n.º 6146.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 19 de
Novembro de 2005, Francisco Neves da Costa cessou as suas funções
de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788320

RESIREV — REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 506713504; inscrição n.º 02; número e data
da apresentação: 07/20051214; pasta n.º 09823.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara
Viais Fontes. 2009789121

VEIGA & ALBUQUERQUE — PRONTO-A-VESTIR,
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503963062; inscrição n.º 02; número e data
da apresentação: 12/20051206; pasta n.º 6772.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado para € 5000 pelo que o pacto foi alterado no seu ar-
tigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de cinco mil euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788753

MY BUS, SERVIÇOS DE APOIO À FAMÍLIA
E ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 506559998; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01; número e data da apresentação: 08/20051025; pasta
n.º 9694.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 26 de
Setembro de 2005, João Carlos Soares Aidos, Maria da Graça Alves
Telo Gonçalves, Miguel Ângelo Vieira de Ramos e Olga Sofia Pimen-
tel Mendes de Ramos cessaram as suas funções de gerentes, por re-
núncia.
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Mais certifico que o pacto foi alterado nos seus artigos 1.º, 3.º e
4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a firma My Bus, Serviços de
Apoio à Família e Acompanhamento Personalizado, L.da, e tem a sua
sede em Coimbra, na Rua de Diogo Castilho, 21, freguesia de Santo
António dos Olivais.

2 — A gerência da sociedade poderá mudar a sede social para outro
local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de
representação, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de cinco mil euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
designados gerentes.

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

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

16 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009786874

TEANDM — TECNOLOGIA, ENGENHARIA
E MATERIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 504521772; inscrição n.º 04; número e data
da apresentação: 04/20051202; pasta n.º 8124.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado para € 1 250 000, pelo que o pacto foi alterado no
seu artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita, é de um milhão duzentos e cinquenta mil
euros e encontra-se dividido em 250 000 acções, no valor nominal
de cinco euros cada uma.

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

16 de Dezembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009788540

LOUSÃ

NARIEXPRESS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 981/
040708; identificação de pessoa colectiva n.º 507033205;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 01/051213.

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

Cessação de funções de gerente de Ana Sofia Albuquerque Alegre
Correia.

Causa: renúncia.
Data: 15 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2012358101

ESTYLOVAZ — MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 879/
020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505904276; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051220.

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: 12 de Dezembro de 2005.

Está conforme com o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2012358136

MATOS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 221/
780928; identificação de pessoa colectiva n.º 500798850; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/051209.

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: 16 de Novembro de 2005.

Está conforme com o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2012358098

TÁBUA

MERLONGO — ALDEAMENTO TURÍSTICO, L.DA

Sede: Quinta do Poeiro, lugar de Sergudo, freguesia
de São João da Boa Vista, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00590/
051215; identificação de pessoa colectiva n.º P 507565797; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/051215.

Certifico que entre Raymond Hugo Lodewijk Sleurink e Clazina
Elisabeth Maria Zwetsloot, solteiros, maiores, residentes na Rua do
Comandante Cândido Serra, sem número, Tábua, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MERLONGO — Aldeamento
Turístico, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Poeiro, lugar de Sergu-
do, freguesia de São João da Boavista, concelho de Tábua.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de actividades
hoteleiras e de restauração, designadamente exploração de aldeamento
turístico com restaurante e organização de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, distribuído por duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Raymond Hugo
Lodewijk Sleurink e Clazina Elisabeth Maria Zwetsloot.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas 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 apurados em cada exercício será dado o destino
seguinte:

a) 5 % para o fundo de reserva legal, enquanto este não estiver
integrado ou sempre que seja necessário reintegrá-lo; e

b) Ao restante será dado o destino que a Assembleia geral delibe-
rar, podendo não ser distribuídos quaisquer lucros.

ARTIGO 9.º

Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global igual a cem ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso, podendo qualquer sócio fazer ainda suprimentos
à sociedade, nos termos a acordar em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Marinha da
Conceição dos Reis Fevereiro. 2008206831

ÉVORA
ÉVORA

TRANSPORTADORA DO BACELO, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua do Sol Nascente, 8, 1.º,
7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 504482785; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 10/20051214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Jerónimo José dos Loios da Par-
reira, por renúncia, de 21 de Outubro de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074556

Z-FAR — SERVIÇOS & COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE, SAÚDE E BELEZA, L.DA

Sede: Rua da Dinastia de Aviz, 5, 7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 507544790; inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 1/20051213.

Certifico que por Francisco Miguel Fialho Tanganho e mulher,
Margarida da Conceição Ferreira Zurzica Tanganho, casados em co-
munhão de adquiridos e residentes em Évora, Urbanização da Vila

Lusitano, Rua da Dinastia de Aviz, 5, e Cláudio Miguel Zurzica Tan-
ganho, solteiro, maior, residente com os anteriores, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Z-FAR — Serviços & Comércio de
Produtos de Higiene, Saúde e Beleza, L.da, e tem a sua sede em Évora,
na Rua da Dinastia de Aviz, 5, freguesia da Horta das Figueiras.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerência
deslocar a sede social dentro do mesma concelho ou para concelhos
limítrofes e bem assim criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de medicamen-
tos não sujeitos a receita médica, produtos de higiene, saúde e beleza.
Prestação de serviços de saúde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas:

Uma no valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio
Francisco Miguel Fialho Tanganho; e

Duas no igual valor nominal de mil e quinhentos euros, pertencen-
do uma a cada um dos restantes sócios Margarida da Conceição Fer-
reira Zurzica Tanganho e Cláudio Miguel Zurzica Tanganho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Fran-
cisco Miguel Fialho Tanganho e Margarida da Conceição Ferreira
Zurzica Tanganho, desde já nomeados gerentes.

2 — Para que a sociedade se considere validamente vinculada é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão e divisão de quotas dependerá sempre de consenti-
mento prévio da sociedade.

2 — No caso de transmissão onerosa, gozam os sócios em primei-
ro lugar e a sociedade em segundo, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante do capital social e na proporção das respectivas
quotas.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074548

SOALENTEJO — PROMOÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Mercado Abastecedor da Região de Évora, 7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 504720252; averbamentos n.os 1 e 2 à
inscrição n.º 01 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 7, 9 e 8/20051214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Manuel Joaquim Ramalho Gan-
cho, por renúncia, em 27 de Fevereiro de 2005, e Franquelim Fer-
nando Garcia Alves, por incompatibilidade legal, a partir de 16 de
Abril de 2003.

Mais certifico a designação das funções de gerência de Francisco
Manuel Ramalho Carolino, por deliberação de 28 de Março de 2005.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009075021
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HERDADE DO BUSSALFÃO — SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Quinta dos Álamos, Rua de Vasco da Silveira, 21,
7000 Évora

Capital social: € 24 939,90

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503195545; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 1/20051209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para Quinta dos Álamos, Rua de Vasco da Silveira,
21, Évora, freguesia da Senhora da Saúde.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074491

PONTE DE SÃO JOSÉ — PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça de Joaquim António de Aguiar, 18, fracção BL, 2.º,
loja 39, 7000 Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 507181506; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 01 e inscrição n.º 02; números e data das apresentações:
2 e 3/20051212.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, foi aumentado o capital de 10 000 eu-
ros para 373 333,34 euros, tendo em consequência sido alterados os
artigos 1.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça de Joaquim António de
Aguiar, 18, fracção BL, 2.º, loja 39, freguesia de Évora (Santo An-
tão), concelho de Évora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de trezentos e setenta
e três mil, trezentos e trinta e três euros e trinta e quatro cêntimos,
e está dividido em seis quotas, uma com o valor nominal de três mil,
trezentos e trinta e três euros e trinta e quatro cêntimos, pertencente
à sócia, sociedade por quotas com a firma RUSTIÉVORA — Compra
e Venda de Propriedades, L.da, duas, uma das quais com o valor nomi-
nal de três mil, trezentos e trinta e três euros e trinta e três cênti-
mos, e outra com o valor nominal de cento e oitenta mil euros, per-
tencentes à sócia, sociedade por quotas com a firma
ROSIBOR — Empreendimentos Imobiliários, L.da, três, uma das quais
com o valor nominal de três mil, trezentos e trinta e três euros e
trinta e três cêntimos, outra com o valor nominal de cento e oitenta
mil euros, e outra com o valor nominal de três mil, trezentos e trinta
e três euros e trinta e quatro cêntimos, todas pertencentes à sócia,
sociedade por quotas com a firma EBORIMO — Empreendimentos
Imobiliários, L.da

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074483

CORREIA & GASPAR, L.DA

Sede: Largo do Dr. Barahona, 6, Azaruja, São Bento do Mato

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 500077118; inscrição n.º 06; número e
data da apresentação: 2/20051215.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, foi aumentado o capital de 1 200 000$

para 5985,58 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 2.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é do valor de cinco mil,
novecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos, di-
vido em duas quotas, com o valor nominal respectivamente de cinco
mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e setenta e oito cêntimos, e
de quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos, ambas.

19 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Fátima
Isabel Rainho Lopes. 2009074416

LOOK MAIS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Sede: Quinta do Serradinho, Barraca de Pau, freguesia
da Malagueira, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º P 507542967; inscrição n.º 01; núme-
ro e data da apresentação: 4/20051215.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, Paula Cristina Bacelo Branco Borra-
lho, casada com Joaquim Alberto Malveira Borralho na comunhão de
adquiridos, Quinta do Serradinho, Barraca de Pau, Évora, e José Ma-
nuel Marques da Fonseca, divorciado maior, Rua do General Coucei-
ro, 32, Sarzedas, Castelo Branco, constituem a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Look Mais — Comércio de Pro-
dutos para Cabeleireiros e Estética, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Serradinho, Barraca
de Pau, freguesia de Malagueira, concelho de Évora.

3 — A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítro-
fe, e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação social, independente-
mente da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso, retalho e dis-
tribuição de produtos, mobiliário e acessórios para cabeleireiros e es-
tética.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está dividido em duas quotas, com o valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
identificados sócios, primeira e segundo outorgantes.

2 — Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 20 vezes o capital social, e
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia, Paula Cristina
Bacelo Branco Borralho, desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Fátima
Isabel Rainho Lopes. 2009074424
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CORTILENHA — SERVIÇOS FLORESTAIS, L.DA

Sede: Praça de Joaquim António de Aguiar, Convento
de São Domingos, loja IV, Santo Antão, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03392/
20050928; identificação de pessoa colectiva n.º P 507362195;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/20050928.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, José Ruivo e Mariana Gertrudes Carli-
nhos Morgado, casados em comunhão geral, residentes no Bairro Novo,
7, Casa Branca, Sousel, constituem a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CORTILENHA — Serviços
Florestais, L.da, e vai ter a sua sede na Praça de Joaquim António de
Aguiar, Convento de São Domingos, loja IV, freguesia de Évora (San-
to Antão), concelho de Évora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do território nacional e, serem criadas sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação no território naci-
onal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a agricultura, esgalhada, desbaste e
corte de árvores, compra e venda de lenha. Extracção, compra e venda
de cortiça.

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 cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

§ único. Podem ser exigidas prestações suplementares de capital,
até ao montante global de cinquenta mil euros.

4.º

1 — A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os só-
cios.

2 — A cessão a estranhos, depende sempre do consentimento da
sociedade à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo.

5.º

1 — A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, dispensada
de caução e com ou sem remuneração, pertence a sócios e não sócios
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente, ficando desde já nomeado Joaquim José
Carlinhos Ruivo, casado, residente na Rua de Adriano Rovisco dos
Santos, 1-A, freguesia de Casa Branca, concelho de Sousel.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Fátima
Isabel Rainho Lopes. 2009074432

F. A. F., SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA, L.DA

Sede: Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 507065948; inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 14/20051215.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, Jorge Luís Miranda Arez da Silva, ca-
sado com Cármen Silva Fino Arez da Silva na comunhão de adquiri-
dos, Avenida de São João de Deus, 2-H, Évora, e Fernando Manuel
Ribeiro Fernandes, casado com Maria Isabel Graça Xavier Fernandes
na comunhão de adquiridos, Quinta das Corunheiras, lote 190, Évora,
constituem a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de F. A. F., Sociedade de Prestação de
Serviços na Área da Saúde e Assistência, L.da, e tem a sua sede em São

Manços, na Rua do Dr. Barahona, 13-A, freguesia de São Manços,
concelho de Évora, e durará por tempo indeterminado a partir de
hoje.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

§ 2.º A criação de delegações e sucursais no território nacional e
no estrangeiro depende de deliberação da Assembleia geral, por mai-
oria qualificada de três quartos.

2.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços assistenci-
ais, prevenção e formação na área da saúde, medicina no trabalho e
medicina desportiva.

3.º

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

4.º

A sociedade pode livremente subscrever ou adquirir, alienar ou
onerar participações financeiras ou de qualquer espécie em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente consentida entre
os sócios, dependendo, relativamente a estranhos, de consentimento
da sociedade.

Na cessão de quotas entre os sócios, gozarão de direito de prefe-
rência os restantes sócios.

§ 1.º O cedente deverá comunicar, por carta registada, à sociedade
e aos outros sócios, as condições da cessão, devendo os interessados
em exercer o direito de preferência, responder no prazo de 30 dias,
após a recepção da carta.

§ 2.º Tanto o consentimento prévio como o exercí de preferência
da sociedade carecem de deliberação da Assembleia geral, por maioria
de três quartos dos sócios não cedentes.

§ 3.º Sendo mais do que um os sócios interessados em exercer o
direito de preferência, abrir-se-á licitação entre eles, revertendo o
excesso para o alienante.

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence a um ou
mais gerentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Dr.
Fernando Manuel Ribeiro Fernandes e Dr. Jorge Luís Miranda Arez
da Silva.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e para
a representar em juízo ou fora dele, é necessária a assinatura de dois
gerentes.

§ 2.º Fica bem entendido que a nomeação dos actuais gerentes cons-
titui direito especial, apenas podendo os mesmos ser destituídos por
maioria de três quartos.

7.º

Aos gerentes fica expressamente proibido obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em
abonações, fianças e letras de favor, respondendo os infractores pelas
obrigações que assim assumirem, individualmente e indemnizando a
sociedade pelas perdas e danos que lhe tiverem ocasionado.

8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade subsistirá
com os demais sócios e os herdeiros do falecido ou representantes do
interdito, devendo aqueles ser representados, enquanto a quota se
mantiver indivisa, por um, entre eles designado.

9.º

Os lucros de cada exercício, exceptuada a parte destinada a reserva
legal, serão distribuídos ou não pelos sócios ou destinados a outras
reservas, conforme for deliberado em Assembleia geral, por maioria
qualificada de três quartos.

10.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por via directa, com
a assinatura do conhecimento, ou por correio registado, com 15 dias
de antecedência, em todos os casos em que a lei não exija outros
requisitos, sempre com a indicação da ordem de trabalhos.

§ único. A representação de qualquer sócio em assembleia geral
poderá fazer-se por seu ascendente ou descendente, pelo cônjuge ou
por outro sócio, mediante carta por ele dirigida à assembleia para o
efeito, ou, ainda, por procurador devidamente credenciado.
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11.º

A dissolução da sociedade por deliberação social só será válida se
essa deliberação for tomada pela unanimidade dos sócios.

12.º

São da responsabilidade da sociedade todas as despesas relacionadas
com a constituição, nomeadamente as da presente escritura e registo,
ficando os gerentes autorizados a efectuar os levantamentos necessá-
rios para o efeito na conta aberta no Barclays Bank.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Fátima
Isabel Rainho Lopes. 2009074440

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUÇÃO
UNIDADE DOS TRABALHADORES AGRÍCOLAS

DE S. MANÇOS, C. R. L.

Sede: Rua da Igreja, 15, rés-do-chão, S. Manços, 7000 Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 500664846; inscrição n.º 17; número e
data da apresentação: 26/20051102.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi registada
a designação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, por
deliberação de 14 de Maio de 2005.

Direcção: presidente — José Cremilde Fialho Nunes; secretário —
 António Joaquim Alegre Fialho; tesoureiro — António Manuel Ale-
gre Mendes.

Conselho fiscal: presidente — Aquilino Vicente Nunes Carvalhal;
vice-presidente — José Guerreiro Correia Vaqueiro: vogal — Manuel
José Guerra.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074513

PALLORAM — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de José Elias Garcia, 5, 7000 Évora

Capital social: € 259 495,11

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 500282471; inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 6/20051214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
fusão por incorporação mediante transferência global do património
da sociedade ISAGUEL — Comércio de Representações, L.da Sócios e
quotas: Manuel Barbosa Pereira Palma, casado com Maria Cremilde
Mana Pepe Pereira Palma em comunhão de adquiridos, com uma quota
de € 139 663,41; Maria Cremilde Mana Pepe Pereira Palma com uma
quota de € 30 000; Luís Miguel Pepe Pereira Palma, casado com Maria
Filipa de Sousa Cameira Abreu de Almeida Pereira Palma em comu-
nhão de adquiridos, com uma quota de € 44 915,85; Cristina Isabel
Pepe Pereira Palma Simão, casado com Miguel Nuno da Graça Men-
des de Araújo Simão em comunhão de adquiridos, com uma quota de
€ 34 915,85, com natureza de bem próprio, e outra de € 10 000,
bem comum.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074530

PIÇARRA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Travessa de Santo André, 7, 7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 506701727; inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 4/20051212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 9 de Dezembro de 2005.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074505

MONTEMOR-O-NOVO

AGRO-FLORESTAL DAS ARRANCAS, L.DA

Sede: Quinta do Zambujeiro, Nossa Senhora da Vila,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00685/ 960313; identificação de pessoa colectiva
n.º 503626864; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263855

MAÇÃS — CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 114, porta n.º 24, Lavre,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00629/ 941209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503317136; data da apresentação: 25112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263774

COOPERATIVA AGRÍCOLA CRAVO VERMELHO
DE FÓROS DE VALE DE FIGUEIRA, C. R. L.

Sede: Rua do Caminho do Futuro, Fóros de Vale de Figueira,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00009/831209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500664366; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 01/
20051207.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 97 do livro n.º 11-F, data-
da de 23 de Novembro de 2005, do Cartório Notarial de Montemor-
-o-Novo, foi feita a redenominação, aumento de capital e alteração
parcial dos estatutos, da cooperativa supra-identificada, tendo sido
alterados os artigos 19.º e 20.º, os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 19.º

O capital social é variável e ilimitado, no montante mínimo de
cinco mil euros, já integramente realizado em dinheiro e nos diversos
valores sociais, podendo ser aumentado por deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 20.º

O capital é representado por títulos de capital de cem euros a
subscrever e a realizar pelos cooperantes, os quais não vencem juros
nem conferem quaisquer outros direitos, salvo o reembolso nas con-
dições previstas.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 2009263910
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MONTE DA CAROCHINHA, EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA DE PRODUTOS DE AGRICULTURA

BIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 01040/20031029; identificação de pessoa colectiva
n.º 506705463; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 01040/20031029.

Certifico que a sociedade supra-identificada mudou a sede para Monte
das Bacardias, freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo.

7 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 2009263928

VIVEIROS PLANSEL — PLANTAS SELECCIONADAS, S. A.

Sede: Quinta de São Jorge, freguesia de Nossa Senhora
da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00722/961204; identificação de pessoa colectiva
n.º 503792314; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20051215.

Certifico que foi aprovado o projecto de cisão da sociedade supra-
-identificada por deliberação de 17 de Novembro de 2005.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 2009263898

FORLAVAR — RESTAURANTES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 507, lote 13, Lavre, concelho
de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00751/970909; identificação de pessoa colectiva
n.º 503968854; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/
20051130.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 98 v.º do livro n.º 11-F,
datada de 14 de Novembro de 2005, do Cartório Notarial de Monte-
mor-o-Novo, foi feita a dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade supra-identificada. Data da Aprovação das contas: 31 de
Outubro de 2005.

30 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 2009263901

MONTADOALENTEJANO E TRADIÇÃO — PRODUTOS
PECUÁRIOS, S. A.

Sede: Parque dos Leilões/Exposições, freguesia de Nossa
Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 01012/20030127; identificação de pessoa colectiva
n.º 506179036; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 1 e 2/20051213.

Certifico que cessou funções de vogal do conselho de administra-
ção João Paulo Mira de Vilas Boas Potes, por renúncia, a partir de 1
de Agosto de 2005.

Certifica ainda que foi nomeado para o conselho de administração
José Luis Henriques Alves Bento, casado, Rua de 25 de Abril, 715,
Abrantes.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 2009263936

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE
DOS SOLTEIROS, S. A.

(sociedade civil sob a forma de sociedade anónima)

Sede: Herdade da Aldeia, Santiago do Escoural

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00816/991015; identificação de pessoa colectiva
n.º 504371681; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/
20051108.

Certifico que foi feita a nomeação do administrador único e fiscal
único da referida sociedade, com o seguinte teor:

Prazo: 2003 e 2006.
Administrador único — Cristina de Botton, Rua dos Eucaliptos, 738,

Torre, Cascais.
Fiscal único: Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz Caldas, ROC,

casada, Rua do Poeta Bocage, 2, esquerdo, 1.º, 6, Lisboa, em repre-
sentação da sociedade Macedo Caldas e Bento, SROC; suplente —
Hernâni João Dias Bento, ROC, Quinta do Gervásio, lote 25, Mafra.

Data da deliberação: 7 de Setembro de 2005.

9 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 2001701799

SOCIEDADE CINEGÉTICA E TURÍSTICA DA HERDADE
DE LAGOA, L.DA

Sede: Rua do Irmão João José, 20, Nossa Senhora do Bispo,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00480/910327; identificação de pessoa colectiva
n.º 502529148; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263782

TORRESMOR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Irmão de São João de Deus, 24, Nossa Senhora
da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00865/20010115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505223538; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263880

SERÔDIO & C.A,  L.DA

Sede: Paraíso da Mata, Lavre, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00669/ 951115; identificação de pessoa colectiva
n.º 503535257; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263790

TÁXI — ANTÓNIO CUSTÓDIO, L.DA

Sede: Rua da Escola, 3, Ciborro, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00906/20010615; identificação de pessoa colectiva
n.º 505558130; data da apresentação: 28112005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263804

CAVAS & CAVAS, L.DA

Sede: São Cristovão, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00096/621231; identificação de pessoa colectiva
n.º 500529124; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263812

ROTAMAD — COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: lugar da Rosenta, Nossa Senhora do Bispo,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 01057/20040312; identificação de pessoa colectiva
n.º 501221751; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263820

BORGES & IGREJA, L.DA

Sede: Vilamor, Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00308/830509; identificação de pessoa colectiva
n.º 501374256; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263847

HERDEIROS DE RAMIRO DE CARVALHO, L.DA

Sede: Largo dos Paços do Concelho, 17-B, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00062/540504; identificação de pessoa colectiva
n.º 500524106; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263839

JOAQUIM ALBERTO DA SILVA BORGES & C.A,  L .DA

Sede: Vilamor, Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 00379/ 20010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 501845828; data da apresentação: 28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Idália Bico
Rosa Mendes. 2009263871

MORA

SOCIEDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS — SOPRAGOL, S. A.

Sede: Montinho de Baixo, na freguesia e concelho de Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 00077/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 500259160;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25, inscrição n.º 26 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 26; números e data das apresentações: 02 e 03/
041007.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º. e 72.º do Código
do Registo Comercial, a inscrição n.º 26 é respeitante à nomeação do
administrador Italo da Rif até ao termo do triénio de 2002-2004.

Certifico ainda que Andrea Cragnotti e o mencionado Ítalo da Rif
cessaram funções de administradores, em 11 de Março de 2003 e 23
de Fevereiro de 2004, respectivamente, por renúncia.

Mais certifico que foram depositadas na pasta respectiva as actas
n.os 69 e 70, lavradas em 28 de Março de 2003 e 30 de Março de
2003, espectivamente.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
David Pinto. 2006813153

MORAHOTEL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, 51-53, na freguesia e concelho
de Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 00086/
930503; identificação de pessoa colectiva n.º 502980443; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 02/051209.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, por acordo dos sócios António José
Fernandes, Sofia Alexandra Lamarosa Fernandes e Andreia Lamarosa
Fernandes, a sociedade em epígrafe foi dissolvida em 6 de Dezembro
de 2005, tendo as contas sido aprovadas na mesma data, nada haven-
do a liquidar ou partilhar.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
David Pinto. 2006813145

SOCIEDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS — SOPRAGOL, S. A.

Sede: Montinho de Baixo, na freguesia e concelho de Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 00077/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 500259160.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos de prestação de contas relativos ao
exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
David Pinto. 2006813161

FARO
ALBUFEIRA

NOSTALGIC HOLIDAYS — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 503416533; inscrição n.º 06; núme-
ro e data da apresentação: 03/20051215; pasta n.º 3429.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 98 — 22 de Maio de 2006 9968-(39)

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 9 de Novembro de 2005, a fl. 31 do livro
n.º 211-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, na qual foi alterados os artigo 1.º, 2.º e 3.º do contrato,
passando a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nostalgic Holidays — Agência de Via-
gens, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade fica situada no sítio de Canais, freguesia de
Ferreiras, concelho de Albufeira, com endereço postal na Caixa Pos-
tal n.º 255-A.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade própria de agência de
viagens e turismo e actividades marítimo-turísticas.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

20 de Dezembro 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003780173

CASTRO MARIM

CONSTRUÇÕES MASCARENHAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Silvestre Falcão, 13, freguesia de Castro
Marim, concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 00196/020206; identificação de pessoa colectiva n.º 504964325;
inscrições n.os 04 e 05; números e data das apresentações: 04 e 05/
051114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da cessação de funções do gerente Joaquim Dias Vicente Pe-
dro, em 4 de Novembro de 2005, por renúncia, e a alteração parcial
do pacto social quanto ao artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções Mascarenhas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Silvestre Falcão,
13, na vila, freguesia e concelho de Ccastro Marim.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho limítrofe e, serem criadas sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

22 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, José António Gonçalves
da Conceição. 2004241950

LAGOS

HOUSES & CASAS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02877/
20051202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20051202.

Certifico que, por escritura de 30 de Novembro de 2005, lavrada a
fl. 13 do livro n.º 213-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé, foi constituída por Carla Sofia Martins
Vicente a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Houses & Casas — Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Direita, 45, Praia da Luz,
freguesia da Luz, concelho de Lagos.

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

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária. Administra-
ção de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia única.

2 — A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 20 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Carla Sofia Martins
Vicente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012930

SOL PENINSULAR — ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02878/
20051206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20051206.

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2005, lavrada a
fl. 50 do livro n.º 213-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sol Peninsular — Animação Tu-
rística, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante Sagres, 55, na
cidade e concelho de Lagos, freguesia de São Sebastião.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem 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 actividades de animação turís-
tica e serviços de comissionista e de informação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de doze mil e quinhentos euros, encontra-se
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas:

Uma no valor nominal de doze mil e quatrocentos euros, perten-
cente ao sócio Gonçalo Pedro de Almeida Neves Pires Hilário; e

Uma no valor nominal de cem euros, pertencente à sócia Liliana
Cristina Duarte Varela Sezília.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
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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 Gonçalo Pedro de Al-
meida Neves Pires Hilário.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 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.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012921

4STARS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02876/
20051130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20051130.

Certifico que, por escritura de 30 de Novembro de 2005, lavrada a
fl. 13 do livro n.º 213-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé, foi constituída entre João Jorge José,
Sandro Válter Carvalho Martins, André Filipe Cristino do Rio e João
Carlos Reis da Luz a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma 4STARS, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Praça do Poder Local, lote 12,

loja B, na cidade e concelho de Lagos, freguesia de Santa Maria.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, 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 promoção de eventos e sua
organização na área da cultura. Exploração de estabelecimentos de
restauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 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 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 todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o 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; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012913

CALÇADAS M. SANTOS JESUS FELÍCIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02875/
20051128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20051128.

Certifico que, por escritura de 28 de Novembro de 2005, lavrada a
fl. 129 do livro n.º 212-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída por Manuel dos Santos
de Jesus Felício a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Calçadas M. Santos Jesus Felício,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental,
lote B 2, bloco A, 2.º, P, na cidade e concelho Lagos, freguesia de
Santa Maria.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
comércio de material de construção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até cinco vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012905

J. A. C. VALENTIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02879/
20051206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20051206.

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 2005, lavrada a
fl. 80 do livro n.º 213-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé foi constituída, por José António da Costa
Valentim, a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. A. C. Valentim, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Hospital de São João de
Deus, 95-E, na cidade e concelho de Lagos, freguesia de Santa Maria.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de materiais e
equipamentos eléctricos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio 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 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 no capital social de outras sociedades, nos termos permi-
tidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012824

OLHÃO

ANTÓNIO GARRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02178/
900531; identificação de pessoa colectiva n.º 502369493; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2006080482

JOVIPESCA — PESCA MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02275/
20040519; identificação de pessoa colectiva n.º 506927776; data
do depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452132

FONSECA & SAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01103/
880823; identificação de pessoa colectiva n.º 502033924; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452124

PINGUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01227/
900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502379490; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452116

JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00484/
710116; identificação de pessoa colectiva n.º 500369534; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452108

JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00484/
710116; identificação de pessoa colectiva n.º 500369534; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452094
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MIRANDA & MIRANDA, JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01779/
990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504666452; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452086

ALFAPLUS — AGRICULTURA E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01652/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504061313; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452078

JARDINS DO SOTAVENTO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02160/
20030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506343413; data
do depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452060

PARAFUSAUTO — REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01907/
010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505368790; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452051

AUTO ALELUIA & ANDRÉ — OFICINA
DE BATE-CHAPAS, PINTURA E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01585/
961128; identificação de pessoa colectiva n.º 503774707; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2012452035

JOSÉ AFONSO & MIQUELINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01031/
870204; identificação de pessoa colectiva n.º 501783229; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807778

EREMA — EMPRESA REVENDEDORA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01074/
880118; identificação de pessoa colectiva n.º 501921346; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807760

MINI-CRUZEIRO RIA FORMOSA — PASSEIOS
MARÍTIMO-TURÍSTICOS, ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02211/
20030926; identificação de pessoa colectiva n.º 506576663; data
do depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807751

VÍTOR M. M. PERES — GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01081/
880302; identificação de pessoa colectiva n.º 501942416; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807743

M. N. D. — INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01831/
000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504941950; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011808006

NUNES & CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00500/
720421; identificação de pessoa colectiva n.º 500499136; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807980

HORÁCIO PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01158/
890502; identificação de pessoa colectiva n.º 502153601; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807999
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O PRIMO — RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01929/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505473380; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807972

JÚLIO MORENO — ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01972/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505636719; data
do depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807964

ARMÉNIO DA PAZ & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01028/
870105; identificação de pessoa colectiva n.º 501762400; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011807956

LUÍS CORREIA DO SERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00912/
19840228; identificação de pessoa colectiva n.º 501483349; data
do depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011907948

LADEIRA & GREGÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00474/
700220; identificação de pessoa colectiva n.º 500162549; data do
depósito: 01072005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011907930

PORTIMÃO

ROCHATOLDOS — EXPLORAÇÃO DE CONCESSÕES
E APOIOS DE PRAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4454/
040303; identificação de pessoa colectiva n.º 506870715.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2009542533

HORA H — EXPLORAÇÃO DE DISCOTECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3025/
961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503784133.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2009542282

MARIE BERNARD & CARLOS FELECIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1284/
841031; identificação de pessoa colectiva n.º 501560637.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido. 2009542266

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

NORMICONTA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Junho, lote 9, rés-do-chão,
São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 299; identificação de pessoa colectiva n.º 504189727;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 1/20051116.

Certifico que a sociedade supra mudou a sua sede para a Rua do 1.º
de Junho, lote 9, rés-do-chão, São Brás de Alportel.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elsa Maria
Brito Viegas Rodrigues. 2006039504

NORMICONTA — CONTABILIDADE GESTÃO
E FISCALIDADE, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Junho, lote 9, rés-do-chão,
São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 43; identificação de pessoa colectiva n.º 501386556;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 2/20051116.

Certifico que a sociedade supra mudou a sua sede para a Rua do 1.º
de Junho, lote 9, rés-do-chão, São Brás de Alportel.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elsa Maria
Brito Viegas Rodrigues. 2006039490

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

REALPRÉDIO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1433/051118; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 02/051018.

Certifico que entre Manuel Mota, casado com Arminda Joaquina
Gertrudes Pereira Mota, na comunhão de adquiridos, Guilhermino das
Neves Matias, casado com Anabela Domingas Pereira Neto, na co-
munhão de adquiridos, José Henrique Pereira Gonçalves, casado com
Rita Augusta Madeira Barbosa, na comunhão de adquiridos, e Paulo
Jorge Pereira Gonçalves de Oliveira, casado com Sílvia de Mota de
Oliveira Gonçalves, na comunhão de adquiridos, constituíram a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma REALPRÉDIO, Construções, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Álvaro Henri-
que Gomes, lote 12, fracção B, na vila e freguesia de Vila Nova de
Cacela, concelho de Vila Real de Santo António.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de quinze mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas:
duas, no valor nominal de cinco mil euros cada, pertencendo cada
uma delas a cada um dos sócios Manuel Mota e Guilhermino das Neves
Matias, e duas, no valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios José Henrique Pe-
reira Gonçalves e Paulo Jorge Pereira Gonçalves de Oliveira.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cem vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel Mota e
Guilhermino das Neves Matias.

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 de qualquer sócio, quando esta for
sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem
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.

22 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006748505

GUARDA
ALMEIDA

ELECTROVILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 123;
identificação de pessoa colectiva n.º 502672838; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 01/20051202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital de € 14 963,93 para € 30 000, sendo o aumento
de € 15 036,07 realizado em dinheiro e subscrito por ambos os só-
cios, tendo sido alterado parcialmente o contrato social quanto ao
artigo 3.º, e ainda aditados os artigos 6.º e 7.º, aos quais foi dada a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de trinta mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor

nominal de vinte sete mil euros, pertencente ao sócio Henrique Ma-
nuel Camejo Alves e uma outra do valor nominal de três mil euros,
pertencente à sócia Maria de Fátima Sardinha Pereira Alves.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades já existentes ou a constituir ainda que com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por lei especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade carecer
nas condições de juros e reembolsos acordados em assembleia geral e
a sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do valor do capital social, repartidas proporcio-
nalmente por todos os sócios em função das suas quotas.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2008252698

FRIAS & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 144;
identificação de pessoa colectiva n.º 502975652; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 05/20051209.

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

Facto registado: dissolução e encerramento de liquidação.
Data de aprovação de contas: 10 de Setembro de 2005.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria de Fátima Pereira.
2008252671

GOUVEIA

ADEGA COOPERATIVA DE VILA NOVA
DE TAZEM, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00005/
840220; identificação de pessoa colectiva n.º 500008914;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 09; números e data das apre-
sentações: 01 e 02/051110.

Certifico que os directores Guilherme Manuel Marques e Alberto
Alves Vicente cessaram funções por a elas haverem renunciado em
12 de Julho de 2004 e 21 de Março de 2005, respectivamente.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 2004666072

SEIA

MARSEITEX — CONFECÇÃO DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00705/
000531; identificação de pessoa colectiva n.º 505014483; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 01/051205.

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

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

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Maia
Lobo Pinho de Carvalho. 2011892139
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PARANHOCARNES — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00993/
040512; identificação de pessoa colectiva n.º 506635406; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/051206.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais em 22 de Novembro
de 2005.

Conselho de administração: presidente — Artur Manuel Fontes Si-
mões, residente em Foz de Arouce, Lousã; vice-presidente — Luís
António Ferreira do Amaral, casado, residente no Bairro de João da
Câmara, lote 53-A, Viseu; vogal — Jorge Santos Marques, divorciado,
residente na Travessa da Bolsa, 19, escritório 5, Viseu.

Fiscal único efectivo — Jorge, Silva, Vítor, Neto, Fernandes &
Associados, SROC , com sede em Assequins, Águeda, inscrita na lista
de revisor oficial de contas sob o n.º 92, representado por António
Vítor de Almeida Campos, casado, revisor oficial de contas n.º 749;
suplente — Jorge Manuel Teixeira da Silva, casado, residente no lu-
gar de Arrôtas de Assequins, Águeda, revisor oficial de contas n.º 637.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Maia
Lobo Pinho de Carvalho. 2011892155

LEIRIA
ALCOBAÇA

GRUPMOLD — FABRICAÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2875;
identificação de pessoa colectiva n.º 504929380; data da apresen-
tação: 29092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092767

AGROBENE — AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2200;
identificação de pessoa colectiva n.º 503416932; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092694

VIGÁRIO TRINDADE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2233;
identificação de pessoa colectiva n.º 503499811; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092686

RESIDENCIAL INÊS DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1827;
identificação de pessoa colectiva n.º 502686570; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092678

TRANSVIGÁRIO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3442;
identificação de pessoa colectiva n.º 505779501; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092708

PAULO & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 580;
identificação de pessoa colectiva n.º 500715408; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092643

PLC — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2392;
identificação de pessoa colectiva n.º 503837954; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092660

ALVA CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3600;
identificação de pessoa colectiva n.º 506301370; data da apresen-
tação: 27072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087585

LUÍS CARLOS SANTOS ROGÉRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3239;
identificação de pessoa colectiva n.º 505739356; data da apresen-
tação: 28072005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080289

MORVIL — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1535;
identificação de pessoa colectiva n.º 502301104; data da apresen-
tação: 28072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2009638719

PASTELARIA A CASINHA DOS MONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2615;
identificação de pessoa colectiva n.º 504236202; data da apresen-
tação: 28072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080270

CULTURA DO BECO, LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2631;
identificação de pessoa colectiva n.º 504870467; data da apresen-
tação: 28072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080262

CERÂMICAS S. BERNARDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 500966311; data da apresen-
tação: 27072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087593

O. D. S. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 501194983; data da apresen-
tação: 26072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087194

JAPINVEST — INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3484;
data da apresentação: 26072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087178

CAF — COMÉRCIO ALCOBANENSE DE FAIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1795;
identificação de pessoa colectiva n.º 502618728; data da apresen-
tação: 26072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087186

FARIA & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 501112740; data da apresen-
tação: 26072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087577

GERMANO & FERREIRA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2342;
identificação de pessoa colectiva n.º 503724939; data da apresen-
tação: 26072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087160

DESIART — DESIGNS E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2694;
identificação de pessoa colectiva n.º 504607219; data da apresen-
tação: 25072005.
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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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2009888154

TRANSPATAIENSE — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 994;
identificação de pessoa colectiva n.º 501538470; data da apresen-
tação: 21072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087151

DISTRALCO — SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1940;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886862; data da apresen-
tação: 20072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087135

SUPERALCOBAÇA — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2692;
data da apresentação: 20072005.

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.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087143

PRECOBEL — PROJECTOS E CONSTRUÇÕES
DA BENEDITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 960;
identificação de pessoa colectiva n.º 501431411; data da apresen-
tação: 13072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080580

ERGUIGEST — PROJECTOS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1271;
identificação de pessoa colectiva n.º 501930213; data da apresen-
tação: 13072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010087542

ERGUIBEL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2180;
identificação de pessoa colectiva n.º 503370118; data da apresen-
tação: 13072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010087534

CLÍNICA DE SANTA MARIA DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1358;
identificação de pessoa colectiva n.º 502055359; data da apresen-
tação: 13072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010087569

CDC — CENTRO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3847;
identificação de pessoa colectiva n.º 503554065; data da apresen-
tação: 12072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010087470

RESTAURANTE AVÓZINHA CIDALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1536;
identificação de pessoa colectiva n.º 502301090; data da apresen-
tação: 12072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010087518

VIVER — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1488;
identificação de pessoa colectiva n.º 502228059; data da apresen-
tação: 11072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010087445
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BENEOBRA — OBRAS DA BENEDITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2380;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803324; data da apresen-
tação: 11072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010087437

MACODITA  —  M ATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DA BENEDITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2381;
identificação de pessoa colectiva n.º 503955892; data da apresen-
tação: 11072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010087429

PLC — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2392;
identificação de pessoa colectiva n.º 503837954; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092651

ANTÓNIO COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 320;
identificação de pessoa colectiva n.º 500519790; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092732

JOSÉ FIGUEIREDO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 342;
identificação de pessoa colectiva n.º 500369640; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092724

ORLANDO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 311;
identificação de pessoa colectiva n.º 500927782; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092570

TÁXIS SINEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 500504350; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092716

TÁXIS MADRUGA & MADRUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3801;
identificação de pessoa colectiva n.º 504800981; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092759

MASOPE — SOCIEDADE DE PROCESSAMENTOS
CONTABILÍSTICOS COMPUTARIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 596;
identificação de pessoa colectiva n.º 500739943; data da apresen-
tação: 06102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092740

FORMOPRINTE — FORMULÁRIOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 853;
identificação de pessoa colectiva n.º 501290761; data da apresen-
tação: 30092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092783
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SEOL — SERVIÇOS ELECTROTÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3870;
identificação de pessoa colectiva n.º 504899520; data da apresen-
tação: 29092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092775

ADRIÃO & ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 597;
identificação de pessoa colectiva n.º 500760667; data da apresen-
tação: 27092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092562

SIVOLC — PUBLICIDADE EXTERIOR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3874;
identificação de pessoa colectiva n.º 507138538; data da apresen-
tação: 27092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092597

PARE E LEVE — TAKE AWAY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 03873;
identificação de pessoa colectiva n.º 507165780; data da apresen-
tação: 27092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, Sónia Conceição.
2010092899

PEREIRA & FIALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3668;
identificação de pessoa colectiva n.º 506574091; data da apresen-
tação: 12082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092171

SOCOBOL — SOCIEDADE COMERCIAL BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1773;
identificação de pessoa colectiva n.º 502575190; data da apresen-
tação: 12082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092180

FAVICRI — FÁBRICA DE VIDROS E CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1196;
identificação de pessoa colectiva n.º 501836543; data da apresen-
tação: 22092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092341

SEP, SANCHO 2 — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3204;
identificação de pessoa colectiva n.º 505695499; data da apresen-
tação: 21092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092376

SEP, SANCHO — EQUIPAMENTOS PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2306;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665371; data da apresen-
tação: 21092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092368

FRIOPIRES — INDÚSTRIA DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2907;
identificação de pessoa colectiva n.º 502695803; data da apresen-
tação: 13092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092392

CIMENTIL — INDÚSTRIA DE CIMENTOS
E ARGAMASSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2759;
identificação de pessoa colectiva n.º 504395343; data da apresen-
tação: 12092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092384
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MATEUS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 547;
identificação de pessoa colectiva n.º 500681872; data da apresen-
tação: 08092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092406

NASCIMENTO & MOTA — COMÉRCIO DE PNEUS
E JANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3179;
identificação de pessoa colectiva n.º 505625962; data da apresen-
tação: 04082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080475

GARESTOP — COMÉRCIO DE JANTES E PNEUS NOVOS
E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3775;
identificação de pessoa colectiva n.º 506543048; data da apresen-
tação: 04082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Susana Maria Manaia
de Melo. 2010080467

TRANSOFINÊS — TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3085;
identificação de pessoa colectiva n.º 505231115; data da apresen-
tação: 04082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080440

TRANSOFINÊS — TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3085;
identificação de pessoa colectiva n.º 505231115; data da apresen-
tação: 04082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080459

TRANSPORTES GILBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2510;
identificação de pessoa colectiva n.º 504032275; data da apresen-
tação: 02082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080505

TRANSPORTES GILBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2510;
identificação de pessoa colectiva n.º 504032275; data da apresen-
tação: 02082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080491

EUROLEITÃO — COMÉRCIO DE SUÍNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3892;
identificação de pessoa colectiva n.º 506502490; data da apresen-
tação: 02082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080483

TANQUEIRO — FAIANÇAS D’ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2385;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803260; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087690

TANQUEIRO — FAIANÇAS D’ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2385;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803260; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087704

ROBELPO, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3274;
identificação de pessoa colectiva n.º 505714787; data da apresen-
tação: 29072005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087712

HABICISTER — COMPRA, VENDA E RECUPERAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3514;
identificação de pessoa colectiva n.º 505997380; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087682

CONTALCOA — GABINETE DE CONTABILIDADE
DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1919;
identificação de pessoa colectiva n.º 502836628; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087623

CABELEIREIRA ALDA SANTOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3479;
data da apresentação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087640

PASTELARIA ALCOBACENSE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1867;
identificação de pessoa colectiva n.º 502763647; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087666

TALHO MATEUS BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1667;
identificação de pessoa colectiva n.º 502421100; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080319

BRITES & BRITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1080;
identificação de pessoa colectiva n.º 501668977; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087658

SUPERGRAÇA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2496;
identificação de pessoa colectiva n.º 504020331; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080335

MOVIAFONSO — MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2071;
identificação de pessoa colectiva n.º 503140775; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087674

TALHO HÉLDER & CELESTINO RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2387;
identificação de pessoa colectiva n.º 503821594; data da apresen-
tação: 29072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080327

PAULINO & FILHO — COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1238;
identificação de pessoa colectiva n.º 501900853; data da apresen-
tação: 07092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092252
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ALVES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1616;
identificação de pessoa colectiva n.º 501399127; data da apresen-
tação: 07092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092287

UNIVERSO CEM MIL IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3828;
identificação de pessoa colectiva n.º 505193698; data da apresen-
tação: 07092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092279

A. COELHO — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1693;
identificação de pessoa colectiva n.º 502452455; data da apresen-
tação: 07092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092309

MARMOTO — IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3750;
identificação de pessoa colectiva n.º 506752925; data da apresen-
tação: 07092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092295

FARMÁCIA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2977;
identificação de pessoa colectiva n.º 504991094; data da apresen-
tação: 07092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092325

INTERCANAL — CANALIZAÇÕES E AQUECIMENTO
CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3385;
identificação de pessoa colectiva n.º 505811235; data da apresen-
tação: 07092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092317

INTERCANAL — CANALIZAÇÕES E AQUECIMENTO
CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3385;
identificação de pessoa colectiva n.º 505811235; data da apresen-
tação: 07092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092333

B. M. S. — BASES DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 501411216; data da apresen-
tação: 02092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080556

COSTA & CARVALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 867;
identificação de pessoa colectiva n.º 501298100; data da apresen-
tação: 31082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080548

JCE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2196;
identificação de pessoa colectiva n.º 503417645; data da apresen-
tação: 30082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080530

TRANSFORPEL — EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1799;
identificação de pessoa colectiva n.º 502663693; data da apresen-
tação: 30082005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010080521

FITICOL — COMÉRCIO, CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1326;
identificação de pessoa colectiva n.º 501999612; data da apresen-
tação: 25082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092260

LEONEL ADRIÃO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3412;
identificação de pessoa colectiva n.º 505664852; data da apresen-
tação: 25082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092163

NANUCO — MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2542;
identificação de pessoa colectiva n.º 504076248; data da apresen-
tação: 23082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092155

V.  A .  P. — COMÉRCIO DE ÓPTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3247;
identificação de pessoa colectiva n.º 505693020; data da apresen-
tação: 12082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092147

SERRAZINA INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1318;
identificação de pessoa colectiva n.º 501995617; data da apresen-
tação: 27092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092619

MÓVEIS JOPEL — JOÃO PEREIRA HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 500799016; data da apresen-
tação: 27092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092600

OURIVESARIA PRESTÍGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1499;
identificação de pessoa colectiva n.º 502239468; data da apresen-
tação: 27092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092627

MÓVEIS D’ARTE DE JOAQUIM DE OLIVEIRA RAMOS
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 501395938; data da apresen-
tação: 27092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092236

JOSÉ RODRIGUES SERRAZINA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 500753067; data da apresen-
tação: 27092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010092350

BOMBARRAL

CPF — CENTRO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
HORTOFRUTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00571/991210; identificação de pessoa colectiva n.º 503968161;
data da apresentação: 20051207.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006798634

CASTANHEIRA DE PÊRA

ABC DA CASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Matrí-
cula n.º 00182/051216; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 01/051216.

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

Pela inscrição n.º 1 foi registado a constituição da sociedade com
os sócios Paulo Manuel Coelho Henriques Antunes e Fernando Ma-
nuel Tomás Fernandes, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ABC da Casa, L.da, e tem a sua
sede na Zona Industrial do Safrujo, freguesia e concelho de Casta-
nheira de Pêra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto remodelações, nomeadamente traba-
lhos de pintura, estucagem, carpintaria, revestimentos de pavimentos
e paredes e comercialização dos produtos relacionados com a activi-
dade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Paulo Manuel Coelho Henriques Antunes e Fer-
nando Manuel Tomás Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global igual a cem ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso, podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos
à sociedade, nos termos a acordar em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da

sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing, renting e ALD, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Aida dos Prazeres
Fernandes Grilo. 2001361742

LISBOA
ALENQUER

J. GONÇALO PORÉM & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01673/
010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505320274; data da
entrega: 14112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício de
2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010643208

CORMEPSIS — SOCIEDADE DE AUDITORIA,
CONSULTADORIA, PLANEAMENTO E INVESTIGAÇÃO

EM CIÊNCIAS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01409/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504379976; data da
entrega: 23112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2011198291

MDT — DISTRIBUIDORA DE REFRIGERANTES,
CARREGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00328/
810514; identificação de pessoa colectiva n.º 501161759; data da
entrega: 23112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010642775

DÁRIO & FILHOS — TRANSPORTES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00858/
930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502973773; data da
entrega: 23112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010642767
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VINIBATATAS — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01773/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505477114; data da
entrega: 23112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2006505343

SIGROTAL — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00748/
920228; identificação de pessoa colectiva n.º 500247706; data da
entrega: 22112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010643062

IMAGINÁRIO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE ARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00607/
900115; identificação de pessoa colectiva n.º 502270420; data da
entrega: 22112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
dos anos de 2002, 2003 e 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2006144618

SIGRO-OCASIÃO — COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01137/
960827; identificação de pessoa colectiva n.º 503711624; data da
entrega: 22112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
dos anos de 2003 e 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2006145932

TECNOBANAS — TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01406/
990325; identificação de pessoa colectiva n.º 504370928; data da
entrega: 07122005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2009252730

OTAUTO — PISCA, REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00284/
781207; identificação de pessoa colectiva n.º 500798036; data da
entrega: 07122005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010661893

ALEGEST — PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01261/
971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504018710; data da
entrega: 22112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010643097

SIGROTAL — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01605/
000831; identificação de pessoa colectiva n.º 505112248; data da
entrega: 22112005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os relatórios de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercício
do ano de 2004.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010643054

AMADORA

LIGRATE — ATELIER GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 501389520; data do depósito:
04112005.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009044460

COELHO & ROBALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4983;
identificação de pessoa colectiva n.º 501513612; data do depósito:
08112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009044550
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INVECRIL — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7158;
identificação de pessoa colectiva n.º 502517964; data do depósito:
09112005.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2002372390

ACTIMÉDICO — CENTRO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503779911; data do depósito:
08112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009044339

 ESPRAGOSA — ENGENHARIA E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 967;
identificação de pessoa colectiva n.º 504223747; data do depósito:
08112005.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009057945

NETO & LAPA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 566;
identificação de pessoa colectiva n.º 506121909; data do depósito:
09112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2004879262

LOURENÇO A. COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 318;
identificação de pessoa colectiva n.º 501962352; data do depósito:
08112005.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009057910

ALIDEIA — ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8850;
identificação de pessoa colectiva n.º 503259616; data do depósito:
08112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009220668

IMOBILIÁRIA PREDIESPAÇO — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 801;
identificação de pessoa colectiva n.º 505630958; data do depósito:
08112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009220684

ALMEIDA, TELES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2523;
identificação de pessoa colectiva n.º 500309523; data do depósito:
10112005.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2008188035

LUSA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6479;
identificação de pessoa colectiva n.º 502240890; data do depósito:
10112005.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2008211967

SIMAQUIM — ESTABELECIMENTO DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 500553017; data do depósito:
11112005.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009746325
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CIVILTAGUS — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 506687708; data do depósito:
17112005.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006680838

SIMÕES & FLORÊNCIO — OFICINAS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4743;
identificação de pessoa colectiva n.º 501426817; data do depósito:
31102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009055110

AUTO TÁXIS ESTRELA DE SERPINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 963;
identificação de pessoa colectiva n.º 504980076; data do depósito:
20102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2004288418

AUTO TÁXIS SANTOS & VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 286;
identificação de pessoa colectiva n.º 505220121; data do depósito:
20102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2004288698

TÁXIS BEBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 255;
identificação de pessoa colectiva n.º 505267373; data do depósito:
20102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2004288604

ESPAÇO TÉRMICO — INSTALAÇÕES TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 208;
identificação de pessoa colectiva n.º 505969041; data do depósito:
31102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009055004

BENJAMIN PEREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 303;
identificação de pessoa colectiva n.º 506044955; data do depósito:
31102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009055020

ECOGAB — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 501757414; data do depósito:
17102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2007541343

GARAGEM CENTRAL DE QUELUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 385;
identificação de pessoa colectiva n.º 500124388; data do depósito:
19102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009048415

INFIDIS — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 048;
identificação de pessoa colectiva n.º 506388670; data do depósito:
28102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009055586
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SIVA ONLINE — INFORMAÇÃO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 887;
identificação de pessoa colectiva n.º 505562324; data do depósito:
19102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009048423

TÁXIS SERRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 711;
identificação de pessoa colectiva n.º 504747193; data do depósito:
20102005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2004288302

LABORATÓRIOS AZEVEDOS — INDUSTRIA
FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4880;
identificação de pessoa colectiva n.º 501482040; data do depósito:
2112005.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2008190560

TRIBUTO DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9293;
identificação de pessoa colectiva n.º 503404411; data do depósito:
22112005.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009046145

ASSISTOPNEUS DA DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5129;
identificação de pessoa colectiva n.º 501616284; data do depósito:
22112005.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2005335096

DIGIDESIGN — COMPUTAÇÃO GRÁFICA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 503894346; data do depósito:
22112005.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009046153

PST — SUPORTES CINEMATOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 618;
identificação de pessoa colectiva n.º 506702839; data do depósito:
22112005.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006700537

PRIME — ALUGUER DE EQUIPAMENTO
CINEMATOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 619;
identificação de pessoa colectiva n.º 506720101; data do depósito:
22112005.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006700529

CIVILTAGUS — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 506687708; data do depósito:
24112005.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006680820

QUEDA PRÁ ÁGUA, GESTÃO DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 506367371; data do depósito:
22112005.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009108272
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ESTEVES, VAZ & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 383;
identificação de pessoa colectiva n.º 500834512; data do depósito:
28112005.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2000732976

VIALING — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9150;
identificação de pessoa colectiva n.º 503336211; data do depósito:
28112005.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 20008534480

PEREIRA & CARLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 829;
identificação de pessoa colectiva n.º 504137549; data do depósito:
25112005.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009044584

DIAS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8470;
identificação de pessoa colectiva n.º 503079758; data do depósito:
28112005.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2007874342

SANTOS & CORGAS — PLANEAMENTO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 097;
identificação de pessoa colectiva n.º 505878313; data do depósito:
28112005.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009046625

CASCAIS

ISAAC & ISAAC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 762
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504608835; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 46/20050916.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 01.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5003 euros.
Sócios e quotas:
1 — Maria Teresa Isaac e Silva — 3752 euros
2 — Raquel Isaac Petisca — 1251 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010033183

LIRURAL — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 525
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505012677.

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

01 — Averbamento n.º 01; apresentação n.º 12/20051116.
Facto: cessação de funções de gerentes de Luís Miguel Portela de

Morais e de Manuel Fernando de Oliveira Soares, por renúncia de 9
de Fevereiro de 2004.

04 — Apresentação n.º 13/20051116.
Facto: designação de gerente de Miguel Schmidt Lino.
Data da deliberação: 9 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012275486

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS
DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08969
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503266663; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 09/20051116.

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: 27 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012275508

CLÁSSICA 76 — DECORADORES,
DESENHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04379
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501273557; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 20/20051116.

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: 9 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012275516
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CEC — COMUNICAÇÕES E COMPUTADORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06463
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502340770; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 02/20051116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: designação de secretário de Carlos Manuel da Silva Gomes,

casado; e suplente Rita Maria Filipe do Carmo Pedroso, solteira,
maior, ambos com domicílio na Avenida da República, 32, 4.º, es-
querdo, Lisboa.

Data da deliberação: 27 de Outubro de 2005.

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo abaixo indicado,
que passa a ter a seguinte redacção:

Fiscalização

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único,
que será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, designado pela assembleia geral, por um período de um ano.

2 — O fiscal único pode ser reeleito por uma ou mais vezes.

18 — Apresentação n.º 04/20051116.
Facto: designação de fiscal único, para o ano de 2003.
Fiscal único — Freire, Loureiro e Associados, SROC, Amoreiras,

torre 1, 7.º, Lisboa, representada por Carlos Manuel Pereira Freire,
ROC; suplente — António Dias e Associados, SROC, Amoreiras, tor-
re 1, 7.º, Lisboa, representada por António Marques Dias, ROC.

Data da deliberação: 28 de Outubro de 2005.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto, 2009999533

MOTOR PRESS LISBOA, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08613
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502561408; número
e data do requerimento: 5438/20051116.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício de 2004.

11 — Apresentação n.º 32/20051116.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio

de 2005/2007.
Conselho de administração: presidente — José Luís Samaranch Sa-

enz de Buruaga; vice-presidente — João Pedro Silva Ferreira; vogais —
Angel Unanue Torres; Jorge Santos Garcia; Maria José Mendes Mon-
teiro Laranja Santana.

Fiscal único: efectivo — PricewaterhouseCoopers & Associados,
SROC, L.da, Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º, Lis-
boa, representada por Jorge Manuel Santos Costa, ROC, ou Ana Maria
Ávila de Oliveira Lopes Bertão, ROC; suplente — José Manuel Hen-
riques Bernardo, ROC, Quinta do Património, lote 27, 122 B, Saca-
vém.

Data da deliberação: 18 de Abril de 2005.

Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005812897

LIMOSOA — SOCIEDADE DE ESTUDOS
E PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09007
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503359955; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 17/20051116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter

a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes
quotas:

a) Duas quotas, uma com o valor nominal de mil euros e outra
com o valor nominal de dois mil euros, pertencentes ao sócio Nuno
de Vasconcelos e Sousa Uno;

b) Uma quota com o valor nominal de dois mil euros, pertencente
ao sócio Miguel Schmidt Lino.

§ único. Poderão vir a ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao décuplo do capital social, mediante deliberação unânime
dos mesmos.

16 — Apresentação n.º 19/20051116.
Facto: designação de gerente de Duarte Schmidt Lino, solteiro,

maior, Quinta da Samarra, Livramento, São João do Estoril, Estoril.
Data da deliberação: 9 de Fevereiro de 2004.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012275494

CENTRAL DAS MASSAS RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 187
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506432343;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 17 e 18/20051111.

Certifico que foi registado o seguinte:
5 — Averbamento n.º 01; apresentação n.º 17/20051111.
Cessação de funções de gerente de Miguel Nuno Simões Caetano,

por renúncia, em 26 de Abril de 2005.
7 — Apresentação n.º 18/20051111.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: n.º 1 do 3.º e n.º 3 do 4.º

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrituração, é de vinte e um mil euros
e corresponde à soma das seguintes quotas, uma de dez mil e quinhen-
tos euros do sócio Luís Eduardo de Azevedo Marques, e duas de cinco
mil duzentos e cinquenta euros cada, uma do sócio Miguel Nuno Si-
mões Caetano e outra da sócia Marta Guimarães Romão.

ARTIGO 4.º

.......................................................................................................
3 — Mantém-se nomeada gerente a sócia Marta Guimarães Romão,

ficando desde já designado gerente o sócio Luís Eduardo de Azevedo
Marques.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2012274749

F. MAGALHÃES CUNHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 044
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506373835;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/20051111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 01; apresentação n.º 39/20051111.
Deslocação de sede.
Sede: Avenida da República, Edifício República, escritório AN, 3.º,

Alcoitão, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia das Santos Neves Galrito. 2006765730
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TEXALMOR — TÊXTEIS ALDA MOHR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5203
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502484934; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 13/20051111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012274480

BG — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6397
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502848618; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 51/20051111.

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

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010028007

M. I .  P. — EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9994
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504029754;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 35 e 37/20051111.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 35/20051111.
Cessação de funções de gerente de Paula Clélia de Macedo Silva

Vieira, por renúncia, em 21 de Setembro de 2005.
5 — Apresentação n.º 37/20051111.
Designação de gerente, em 26 de Setembro de 2005, a sócia Maria

João Garção Malheiros Branco.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2008189813

J. R. S. ALMEIDA — ARTES DECORATIVAS
E INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 789
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506312356;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 28 e 29/20051111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 01; apresentação n.º 28/20051111.
Cessação de funções de gerente de João Ricardo Hipólito Lourenço

Saraiva de Almeida, por renúncia, em 30 de Setembro de 2005.
Apresentação n.º 29/20051111.
Designação de gerente, em 30 de Setembro de 2005.
António Saraiva de Almeida, casado, residente na Rua do Dr. Ca-

milo Dionísio Alvares, 873, 2.º, frente, Parede.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010027990

COURELA DO ÁLAMO — SOCIEDADE
DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 444
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504768603; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/20051110.

Certifico que foi registado o seguinte:
4 — Apresentação n.º 02/20051110.
Fusão, reforço de capital e alteração total do contrato.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: Sociedade de Administração de Bens, Casa

do Dragão, S. A.
Montante do reforço: 50 000 euros, em virtude da fusão, mediante

a emissão de 10 000 novas acções, com o valor nominal de 5 euros.
Termos da alteração.

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade constituída sob a forma de sociedade anónima, adopta
a denominação de Courela do Álamo — Sociedade de Administração
de Bens, S. A. rege-se pelo presente contrato de sociedade e pela le-
gislação aplicável às sociedades anónimas e durará por tempo inde-
terminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Emídio Navarro, núme-
ro 593, freguesia e concelho de Cascais.

2 — O administrador único bem como o conselho de administra-
ção, consoante a composição do órgão de administração da socie-
dade, poderá deslocar a sede social para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar,
transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer ou-
tras formas de representação da sociedade, em território nacional ou
no estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a administração e gestão de bens
próprios, móveis e imóveis podendo para o efeito, adquirir, alienar
ou arrendar quaisquer prédios rústicos ou urbanos, ou parte deles, pro-
cedendo à revenda dos adquiridos; tem, também, por objecto a con-
cepção, administração, coordenação e exploração de quaisquer pro-
jectos agrícolas; podendo, ainda, promover e contratar obras de
construção, remodelação e ou de beneficiação dos prédios adquiridos,
procedendo ou não à sua posterior revenda.

2 — A sociedade poderá, ainda, adquirir participações em sociedades
com objecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por
leis especiais, agrupamentos complementares de empresas e agrupa-
mentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, em espé-
cie e dinheiro, é de cento e um mil euros, e encontra-se representado
por vinte mil e duzentas acções, com o valor nominal de cinco euros
cada uma.

2 — As acções são ao portador, e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 — Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, serão assinados pelo administrador único ou por dois adminis-
tradores, com poderes para o acto, consoante a composição do órgão
de administração, podendo as assinaturas do administrador único ou
dos administradores, consoante o caso, ser apostas por chancela, por
eles autorizada.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital social

O administrador único, ou o conselho de administração consoante
a composição do órgão de administração, neste último caso, com o
voto favorável da maioria dos seus membros, fica autorizado, após
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parecer favorável do órgão de fiscalização, a proceder ao aumento do
capital social até ao limite de duzentos e cinquenta mil euros, a rea-
lizar, nos termos e condições que forem deliberados, por uma ou mais
vezes, no prazo de cinco anos contados da presente data, por entra-
das a dinheiro.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Podem os accionistas prestar suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que vierem a ser contratados com esta.

ARTIGO 7.º

Preferência na subscrição

Nos aumentos do capital social da sociedade, a dinheiro, os accio-
nistas terão direito de preferência, a exercer proporcionalmente as
acções detidas, na subscrição de novas acções, relativamente a quem
não for accionista, salvo diferente deliberação da assembleia geral,
nos termos do artigo 460.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Composição

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador único
ou o conselho de administração, e o fiscal único ou conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Composição da assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de dez dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam uma ou mais acções registadas ou
depositadas em seu nome.

2 — A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
não, por um período de quatro anos e que poderão sempre ser reelei-
tos.

2 — Compete ao presidente convocar e dirigir as reuniões da as-
sembleia geral, dar posse ao administrador único, ou aos membros do
conselho de administração consoante a composição do órgão de ad-
ministração, e ao fiscal único ou ao conselho fiscal, bem como exer-
cer as demais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente
contrato.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

1 — As convocatórias pare a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima de trinta dias, mediante publi-
cação de anúncios nos termos da lei.

2 — Na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma se-
gunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada.

ARTIGO 12.º

Deliberações na assembleia geral

1 — A assembleia geral só poderá funcionar, em primeira convo-
cação, desde que estejam presentes, ou representados, accionistas cu-
jas acções correspondam a mais de metade do capital social.

Em segunda convocação a assembleia pode funcionar e validamen-
te deliberar seja qual for o número de accionistas presentes, ou repre-
sentados, e o quantitativo do capital a que as respectivas acções cor-
respondam.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 386.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão toma-
das por maioria simples dos votos emitidos em cada reunião, não se
contando as abstenções, salvo quando a lei exigir maioria qualificada.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 — A administração da sociedade poderá ser exercida por um ad-
ministrador único, ou por um conselho de administração composto
por três ou cinco membros que podem ser ou não accionistas, eleitos
pela assembleia geral por um período de quatro anos, sendo permitida
a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os seus membros o respectivo presidente.

3 — Na falta, ou impedimento definitivo, de qualquer membro do
conselho de administração, os demais administradores procederão à
cooptação de um substituto.

O mandato do novo administrador terminará no fim do período
para o qual o administrador substituído tinha sido eleito.

ARTIGO 14.º

Competência

Cabem ao administrador único bem como, consoante a composi-
ção do órgão de administração, ao conselho de administração os mais
amplos poderes de administração da sociedade, designadamente pode-
res para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto social da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos e au-

mentos de capital, apresentando a assembleia geral as corresponden-
tes propostas;

e) Comprar, onerar, arrendar, comodatar e vender quaisquer bens
móveis e imóveis;

f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar ou
receber as cauções ou garantias consideradas necessárias;

g) Elaborar as contas anuais e propor a afectação dos resultados;
h) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste contra-

to de sociedade;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando com

toda a precisão os actos ou categorias de actos que estes podem pra-
ticar e a duração do mandato.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

1 — Compete ao administrador único, ou ao conselho de adminis-
tração, consoante a composição do órgão de administração, repre-
sentar plenamente a sociedade em juízo e fora dele.

2 — A sociedade fica obrigada perante terceiros com a assinatura:
a) Do administrador único, quando não exista conselho de admi-

nistração;
b) Do presidente do conselho de administração;
c) De dois membros do conselho de administração;
d) De um membro do conselho de administração em quem tenham

sido delegados poderes para o acto;
e) De um membro do conselho de administração e um mandatário,

nos termos do mandato deste;
f) De um ou mais mandatários, nos termos e âmbito dos respecti-

vos poderes de representação.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 16.º

Composição

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que deve
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, ou a um conselho fiscal composto por três membros, eleito pela
assembleia geral por quatro anos e reelegível por sucessivos quadrié-
nios, sem qualquer limitação.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.
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CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

Atribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício, depois
de deduzidas ou reformadas as provisões e reservas, impostas por lei,
terão a aplicação, para reservas ou dividendos, que a assembleia geral
deliberar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na Lei.

ARTIGO 19.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários o
administrador único ou os membros do conselho de administração em
exercício.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010528476

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES IVO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3046
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501514422; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 10/20051110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º

ARTIGO 5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Joaquim Augusto
Ivo e João Carlos Trindade Mariano Cunha, obrigando-se a sociedade
em todos os seus actos e contratos, inclusive na compra ou venda de
imóveis, pela assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012265871

FREITAS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3870
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501924426;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 15 e 16/20051110.

Certifico que foi registado o seguinte:
22 — Averbamento n.º 15/20051110.
Cessação de funções de gerente de Vítor Manuel de Jesus Antunes,

por renúncia, em 10 de Novembro de 2005.
23 — Apresentação n.º 16/20051110.
Designação de gerente, em 10 de Novembro de 2005.
José Coelho de Almeida, divorciado, Rua Direita, 377, Caparide,

São Domingos de Rana, Cascais.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010027965

SLAT — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 984
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500822719;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29; número e data da apresenta-
ção: 08/20051110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado o projecto de fusão.
Data: 3 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012311954

VILA GALÉ — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 986
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501697276;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 06/20051110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado o projecto de fusão.
Data: 3 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012311938

GALBOR — INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 183
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500123306;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 07/20051110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado o projecto de fusão.
Data: 3 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012311946

EXEDRA III — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 092
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507213777; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/20051110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em contabilidade, consultoria fiscal, em-
presarial e de gestão; estudos de mercado, sondagem de opinião, pu-
blicação e divulgação de estudos económicos; apoio às empresas na
área da formação.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2009884663

DCAEVENTS — GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 635
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506199258;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/20051110.
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Certifico que foi registado o seguinte:
01 — Averbamento n.º 01; apresentação n.º 28/20051110.
Deslocação de sede.
Sede: Avenida Aida, Edifício Estoril Garden, bloco 2, 224, fregue-

sia do Estoril, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012311130

TRICOLOR — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 630
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507492609; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20051011.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Estatutos

CAPÍTULO I

Tipo, denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Tipo, denominação, duração e sede

A sociedade assume o tipo comercial por quotas e adopta a firma
e denominação Tricolor — Promoção Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

Sede, formas e locais de representação

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Faisões, Vila Bicuda,
26, freguesia e concelho de Cascais.

2 — Por simples decisão ou deliberação da gerência a sede social
poderá ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar em Portugal ou no
estrangeiro sucursais, escritórios de representação, delegações estabe-
lecimentos ou outras formas de representação, sem a necessidade de
deliberação prévia dos sócios.

ARTIGO 3.º

Duração

1 — A sua duração é por tempo indeterminado.
2 — A sociedade dará início às suas actividades na data da outorga

da escritura pública de constituição, sem prejuízo do disposto na lei
acerca dos actos e contratos celebrados em nome da sociedade antes
da sua inscrição no registo comercial.

ARTIGO 4.º

Objecto

O objecto da sociedade é a consultoria, gestão e promoção imobi-
liária.

ARTIGO 5.º

Participação em outras sociedades

Por simples decisão ou deliberação da gerência a sociedade poderá
ainda realizar investimentos através da coligação, ou participação em
outras sociedades constituídas ou a constituir, ainda com objecto dife-
rente do seu ou quando reguladas por leis especiais, incluindo agrupa-
mentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 6.º

Capital

O capital social é de € 5000, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, e está dividido em duas quotas, com o valor nominal de
€ 2500 cada, pertencente aos sócios Wim Jan Servaas Leopold Crapts
e Marie-Jose Antoinette Van Langen, casados entre si no regime da
separação de bens e residentes na Rua dos Faisões, Vila Bicuda, 26,
freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas, entre os sócios ou a favor de estranhos, carece
do consentimento da sociedade, pelo que, o sócio que pretender ceder
a sua quota deve solicitar através de notificação por escrito à socie-
dade o consentimento desta, indicando o cessionário e todas as con-
dições da cessão.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 — É permitido à sociedade deliberar a aquisição ou amortização
de quotas dos sócios desde que totalmente liberadas, sempre que se
venha a verificar algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por interdição de qualquer sócio;
b) Por acordo dos respectivos titulares;
c) Quando as quotas sejam penhoradas, arrestadas, arroladas ou por

qualquer modo envolvidas em processo judicial, que não seja o de
inventário e estiver para se proceder ou se estiver já a proceder à
arrematação, adjudicação ou venda judicial;

d) Por insolvência ou falência dos sócios titulares;
e) Quando em caso de divórcio a quota não seja adjudicada exclu-

sivamente ao respectivo titular.
2 — Salvo deliberação em contrário, o preço da amortização será

o valor nominal da quota acrescido de qualquer outro findo que se
provar pertencer-lhe e apurados pelo último balanço geral aprovado.
O respectivo pagamento deverá ser feito em cinco prestações ou nos
termos da respectiva deliberação social.

3 — A amortização considerar-se-á efectuada mediante o depósito
em qualquer instituição de crédito, à ordem de quem é devido, do valor
da mesma amortização ou pagamento da primeira prestação.

4 — Nos 30 dias subsequentes à referida notificação, reunir-se-á a
assembleia geral da sociedade para decidir se a sociedade deseja ou não
prestar o consentimento ou adquirir a quota nas mesmas condições
constantes da notificação.

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares

Por deliberação da assembleia geral, deverão os sócios efectuar
prestações suplementares até ao montante global de quinhentos mil
euros, na proporção das respectivas quotas.

CAPÍTULO III

Deliberações dos sócios

ARTIGO 10.º

Forma das deliberações

As deliberações sociais podem ser tomadas:
a) Em assembleia geral devidamente convocada;
b) Por voto escrito;
c) Quando estiverem presentes todos os sócios ou seus represen-

tantes devidamente autorizados e manifestem a vontade de que a as-
sembleia geral se constitua e delibere independentemente de não te-
rem sido observadas as formalidades prévias para a sua convocação;

d) Através de deliberações unânimes por escrito.

ARTIGO 11.º

Convocação e representação

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de um ou mais sócios, através de carta
registada com aviso de recepção, expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias e com a indicação expressa da respectiva ordem de
trabalhos.

2 — O sócio pode fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa da sua livre escolha, devendo a representação ser
acreditada por carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Deliberações dos sócios

As seguintes matérias estão sujeitas a deliberações dos sócios:
a) A chamada e restituição de prestações suplementares;
b) A designação e destituição de gerentes;
c) A exoneração da responsabilidade dos gerentes;
d) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a

atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos;
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e) A distribuição antecipada de dividendos;
f) Alteração do contrato de sociedade;
g) A alienação ou oneração de bens imóveis, a alienação, oneração

e locação do estabelecimento;
h) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e

a sua alienação;
i) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o re-

gresso da sociedade à actividade.

ARTIGO 13.º

Direito à informação

1 — O direito dos sócios à informação deverá ser exercido através
de aviso prévio à sociedade, por carta registada com aviso de recep-
ção, no qual o sócio deve indicar os elementos da contabilidade ou
outros que pretende examinar e a identificação do perito que o acom-
panhará bem como o período de tempo necessário para o exame.

2 — O direito à informação pode ser exercido por cada sócio ape-
nas duas vezes por ano civil.

3 — O pedido deve ter em conta a não afectação do normal fun-
cionamento da sociedade.

CAPÍTULO IV

Gerência

ARTIGO 14.º

Composição

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes eleitos por assembleia geral, com ou sem remuneração, e com
dispensa de caução.

2 — A sociedade obriga-se pela intervenção e assinatura de um
gerente, ou de mandatários no âmbito dos poderes que lhes forem
conferidos.

3 — Os gerentes da sociedade serão os seus liquidatários, excepto
se a assembleia geral deliberar de outro modo.

ARTIGO 15.º

Constituição de mandatários

A sociedade poderá constituir mandatários, sócios ou não, nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais, conferindo-lhes poderes necessários à prática de um ou mais
actos determinados, podendo fixar-lhes o âmbito e duração do man-
dato.

ARTIGO 16.º

Disposições transitórias

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Wim Jan Servaas Le-
opold Crapts.

2 — A sociedade presta o seu consentimento aos gerentes para
exercerem por conta própria ou alheia actividades compreendidas no
seu objecto.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2009989538

DR. RUI MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 715 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506008070;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 09/20051110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do artigo 1.º

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Dr. Rui Mendonça, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques,

901-E, na freguesia de Estoril, concelho de Cascais.
3 — (Mantém-se.)

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012266002

INÊS & PAULO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 180
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505335700;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e
data das apresentações: 37 e 38/20051104.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 37/20051104.
Cessação de funções de gerente de Carlos Filipe Arouca Paulo, por

renúncia, em 31 de Março de 2004.
3 — Apresentação n.º 38/20051104.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
no valor nominal de seis mil setecentos e cinquenta euros; e uma no
valor nominal de setecentos e cinquenta euros, pertencentes à única
sócia Inês de Fátima Paulo.

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade obriga-se com a assinatura da referida gerente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005864439

LISBOA — 1.A SECÇÃO

DIMODA — DIFUSÃO INTERNACIONAL DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 048; identificação de pessoa colectiva n.º 501664823; data
da inscrição: 161105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2009419928

AGIMER — AGÊNCIA INTERNACIONAL DE MERCADOS
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 749; identificação de pessoa colectiva n.º 500630151; data
da inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2009300033

A REGIONAL AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 615; identificação de pessoa colectiva n.º 500542066; data
da inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2009127730
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DIAS PEREIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 490; identificação de pessoa colectiva n.º 500784612; data
da inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2009127706

ANTÓNIO JOSÉ SIMÕES DE ALMEIDA
DESPACHANTE OFICIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 207; identificação de pessoa colectiva n.º 505564408; data
da inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2003166718

AUTO TÁXIS PEPI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 056; identificação de pessoa colectiva n.º 505629690; data
da inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas nos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2007854473

ALIMEXICANA — HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4028; identificação de pessoa colectiva n.º 503036935; data da
inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2009177258

ANTÓNIO MARCELINO — SUPORTES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4015; identificação de pessoa colectiva n.º 503037923; data da
inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2004307862

ALFAVIDRO — SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6271; identificação de pessoa colectiva n.º 503755214; data da
inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2009116755

EPETE — ESTUDOS E PROJECTOS DE ELECTRICIDADE,
TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2943; identificação de pessoa colectiva n.º 502137967; data da
inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2009116429

EMERITA — EMPRESA PORTUGUESA
DE ARQUEOLOGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 430; identificação de pessoa colectiva n.º 505629690; data
da inscrição: 201205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010480791

EMERY WORLDWIDE (PORTUGAL) — TRANSITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7987; identificação de pessoa colectiva n.º 504495267; data da
inscrição: 05082003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011357047

LISBOA — 3.A SECÇÃO

ZARA HOME (PORTUGAL) ARTIGOS E UTILIDADES
PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 689; identificação de pessoa colectiva n.º 506648117; nú-
mero e data da entrada: 17 696/051214.

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.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010466640

OFICINA DA ILUSÃO, PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9160; identificação de pessoa colectiva n.º 504306332; núme-
ro e data da entrada: 17 666/051214.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010626591

RISCO — PROJECTISTAS E CONSULTORES
DE DESIGN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 132; identificação de pessoa colectiva n.º 500232997; nú-
mero e data da entrada: 17 767/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009928300

OMNICAPITAL — ADMINISTRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8562; identificação de pessoa colectiva n.º 504192302; núme-
ro e data da entrada: 17 762/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas dos anos
de 2001, 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627423

TEMAS E DEBATES — ACTIVIDADES EDITORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5322; identificação de pessoa colectiva n.º 503257850; núme-
ro e data da entrada: 17 766/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004
(exercício findo em 30 de Junho de 2005).

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627296

SULDIPRO — ACTIVIDADES PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 163; identificação de pessoa colectiva n.º 504850806; nú-
mero e data da entrada: 17 764/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004 (exercício findo em 30 de Junho de 2005).

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627300

TELECÍRCULO — ACTIVIDADES PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 164; identificação de pessoa colectiva n.º 504840444; nú-
mero e data da entrada: 17 761/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004 (exercício findo em 30 de Junho de 2005).

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627318

OLIVEIRA & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 918; identificação de pessoa colectiva n.º 500729700; nú-
mero e data da entrada: 17 760/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009177207

RESTAURANTE E CERVEJARIA DUAS AMAZONAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 963; identificação de pessoa colectiva n.º 500495300; nú-
mero e data da entrada: 17 643/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010626559

XAVIER & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6462; identificação de pessoa colectiva n.º 503559261; núme-
ro e data da entrada: 17 644/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010626540

UNIDIET — UNIVERSAL DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 405; identificação de pessoa colectiva n.º 500709378; nú-
mero e data da entrada: 17 820/051216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010626788

SOCIEDADE DE CARNES, JOSÉ EVARISTO GONZALEZ
ALONSO & AMÉRICO JOSÉ GONZALEZ DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6077; identificação de pessoa colectiva n.º 503461105; núme-
ro e data da entrada: 17 818/051216.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009111540

SERRAS & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9702; identificação de pessoa colectiva n.º 504678620; núme-
ro e data da entrada: 17 815/051216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627709

SETAGESTE — SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO
GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1780; identificação de pessoa colectiva n.º 502409193; núme-
ro e data da entrada: 178 138/051216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009396103

SOLEO — BRINDES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 563; identificação de pessoa colectiva n.º 501402616; nú-
mero e data da entrada: 17 783/051216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001120281

3 K — CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 112; identificação de pessoa colectiva n.º 500375763; nú-
mero e data da entrada: 17 834/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2008467031

3 K — HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 235; identificação de pessoa colectiva n.º 500820643; nú-
mero e data da entrada: 17 833/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2008467058

TRADIVAGA — IMPORT/EXPORT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4853; identificação de pessoa colectiva n.º 503117714; núme-
ro e data da entrada: 17 836/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2009612922

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALECRIM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 031; identificação de pessoa colectiva n.º 501610286; nú-
mero e data da entrada: 17 843/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006524186

SABRE PORTUGAL — SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5863; identificação de pessoa colectiva n.º 503406201; núme-
ro e data da entrada: 17 848/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas dos anos de
1999, 2000, 2001, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009867815

REPSOL BUTANO PORTUGAL, RB, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 606; identificação de pessoa colectiva n.º 507039440; nú-
mero e data da entrada: 17 847/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627903

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA TRÓIA, B3, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 239; identificação de pessoa colectiva n.º 501676724; nú-
mero e data da entrada: 17 841/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627806
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RELEVOGRAFIA ALVES & VARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 375; identificação de pessoa colectiva n.º 500843724; nú-
mero e data da entrada: 17 855/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2009867866

REIS, ROCHA & MALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2004; identificação de pessoa colectiva n.º 500843724; núme-
ro e data da entrada: 17 853/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2010627547

O FORNO DA CENTEIRA — CAFÉ PASTELARIA
E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 781; identificação de pessoa colectiva n.º 506184110; nú-
mero e data da entrada: 17 642/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010626532

SODEXHO PORTUGAL II RESTAURAÇÃO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5169; identificação de pessoa colectiva n.º 501389954; núme-
ro e data da entrada: 17 641/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009107136

RAMALHO ESTEVES & VIEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 825; identificação de pessoa colectiva n.º 500658129; nú-
mero e data da entrada: 17 630/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas dos anos
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009400771

O BARQUINHO — ESTABELECIMENTO DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 868; identificação de pessoa colectiva n.º 500578516; nú-
mero e data da entrada: 17 620/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010626427

SINAI-CONTA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 372; identificação de pessoa colectiva n.º 504947800; nú-
mero e data da entrada: 17 655/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009832370

TÁXIS SARRABECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 769; identificação de pessoa colectiva n.º 505742373; nú-
mero e data da entrada: 17 657/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas dos anos
de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009457765

RESTAURANTE MINIESPAÇO DE S. BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3963; identificação de pessoa colectiva n.º 502895446; núme-
ro e data da entrada: 17 654/051213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009832361

SALUSIF — LABORATÓRIOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 707; identificação de pessoa colectiva n.º 501234292; nú-
mero e data da entrada: 17 852/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2001148801
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REPARADORA ELÉCTRICA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5313; identificação de pessoa colectiva n.º 503257680; núme-
ro e data da entrada: 17 759/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009177215

SALGUEIRO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 191; identificação de pessoa colectiva n.º 505167301; nú-
mero e data da entrada: 17 742/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627032

SOCAEIROS — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2767; identificação de pessoa colectiva n.º 502509252; núme-
ro e data da entrada: 17 743/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627024

SELECÇÕES DO READERS DIGEST (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 330; identificação de pessoa colectiva n.º 500244081; nú-
meros e data das entradas: 17 739 e 17 740/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos referentes à prestação de contas dos anos
de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010627172

LISBOA — 4.A SECÇÃO

PATRIMONIALIS — PROPRIEDADE E GESTÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 778; identificação de pessoa colectiva n.º 507515811; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 04/051205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PATRIMONIALIS — Propriedade e
Gestão de Imóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Avenida do Columbano Bordalo Pinheiro,
71, letras A e B, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração poderá
a sede social ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e criar ou extinguir quaisquer formas de representação
social.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e gestão de bens
imobiliários.

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, realizado em dinhei-
ro, no montante de 30 % à data da outorga da escritura e o remanes-
cente no prazo máximo de dois anos.

1 — Está dividido em 10 000 acções, de valor nominal de cinco
euros cada uma.

ARTIGO 5.º

As acções serão todas nominativas e escriturais.

ARTIGO 6.º

A transmissão das acções fica sujeita ao consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

1 — Os accionistas gozam de direito de preferência em caso de
alienação onerosa das acções a favor de terceiros.

2 — O accionista que pretender transmitir as suas acções comuni-
cará tal facto ao administrador, por carta registada com aviso de re-
cepção, indicando o número de acções que pretende alienar, o preço
da transmissão e a identificação do adquirente.

3 — O administrador comunicará tal facto, no prazo de oito dias e
por escrito, a todos os accionistas para que estes, no prazo de 30 dias
a contar da data da recepção, declarem se pretendem ou não exercer
o seu direito de preferência.

ARTIGO 8.º

1 — A transmissão gratuita das acções depende do consentimento
da sociedade através de deliberação da assembleia geral.

2 — A deliberação a que se refere o número anterior deverá ser
tomada no prazo máximo de 60 dias a contar da data da recepção
pelo presidente da mesa da assembleia geral da carta registada com
aviso de recepção enviada nos termos definidos no artigo anterior,
sob pena da transmissão se não fazer livremente.

3 — O consentimento para a transmissão gratuita das acções po-
derá ser recusado com fundamento em qualquer interesse relevante da
sociedade ou sempre que houver fundadas suspeitas de que com a pro-
jectada transmissão se pretende evitar o exercício do direito de pre-
ferência conferido pelo artigo anterior.

4 — Caso o consentimento seja recusado, a sociedade obriga-se, se
o accionista o pretender, a adquirir as acções pelo preço real à data
da deliberação determinado por um revisor oficial de contas designa-
do pela sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode adquirir acções próprias e fazer sobre elas as
operações que julgue por conveniente para o interesse social e que
forem permitidas por lei.

Administração

ARTIGO 10.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único, eleito pela assembleia geral, remunerado ou não, conforme
deliberação desta.

2 — Ao administrador cabe indicar substituto caso fique impedido
definitivamente de exercer o mandato ou suspenso temporariamente
das suas funções; a substituição assim efectuada produz efeitos de
imediato e deve ser ratificada na primeira assembleia geral que a se-
guir se realizar.

3 — O mandato do novo administrador cessa quando cessar a sus-
pensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedimento
definitivo, no fim do período para o qual foi eleito.

ARTIGO 11.º

1 — Compete ao administrador, em geral, exercer os mais amplos
poderes na prossecução dos interesses e negócios sociais, dentro dos
limites que lhe sejam assinalados por lei, pelo contrato de sociedade
e pelas deliberações da assembleia geral.
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2 — Compete ao administrador, designadamente:
a) Elaborar as políticas gerais da sociedade;
b) Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço de contas,

formulando a proposta de aplicação dos resultados se cada exercício
a submeter à apreciação da assembleia geral;

c) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento e
realizar operações de crédito que não sejam vedados por lei;

d) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, confessar, desistir ou transigir em processo;

f) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da socie-
dade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

3 — O administrador só pode alienar, adquirir ou onerar os bens
imóveis e móveis sujeitos a registo com a autorização da assembleia
geral, titulada em acta.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura do administrador;
b) Pela assinatura de um mandatário agindo nos termos e limites

do respectivo mandato.

Conselho fiscal

ARTIGO 13.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais é conferida a um fiscal
único.

2 — O fiscal único será um revisor oficial de contas designado pela
assembleia geral.

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas
e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do contra-
to de sociedade são obrigatórias para todos eles.

2 — A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionistas
que tiverem direito de voto.

3 — Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da as-
sembleia geral que não disponham de direito de voto podem intervir
nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos debates quando
autorizados pelo presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 — Têm direito de voto os accionistas que até 10 dias antes da
reunião tenham as acções escrituradas em seu nome no livro de registo
de acções e na lista de accionistas.

2 — A cada 10 acções corresponde um voto.

ARTIGO 16.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário eleitos pela assembleia geral entre os accionistas ou
terceiros.

2 — Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da as-
sembleia geral e dirigir os seus trabalhos bem como exercer as demais
funções que lhe sejam conferidas por lei ou por delegação da assem-
bleia.

3 — Ao secretário compete coadjuvar o presidente e assegurar todo
o expediente relativo à assembleia.

4 — É dispensada a publicação da convocatória para a assembleia
geral, devendo a mesma ser feita por carta registada com aviso de
recepção enviada a cada um dos accionistas com a antecedência de
30 dias.

ARTIGO 17.º

As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos pre-
sentes, salvo disposição legal que exija maioria qualificada.

Disposições comuns

ARTIGO 18.º

1 — Os membros da mesa da assembleia geral, o administrador e o
fiscal único são eleitos de três em três anos, podendo ser reeleitos
uma ou mais vezes para os mencionados cargos.

2 — Os membros da mesa da assembleia geral, o administrador e o
fiscal único podem ser ou não accionistas da sociedade.

ARTIGO 19.º

O ano social coincide com o ano civil.

Órgãos sociais designados para o triénio de 2005-2007.
Administrador único — Luís Alberto Ferreira Gomes, casado, Lar-

go da República da Turquia, 4, 14.º, esquerdo, Lisboa.
Fiscal único — Pedro Manuel Travassos de Carvalho, casado, Rua

de Borges Carneiro, 31, 1.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de con-
tas; suplente — Ana Gomes & Cristina Doutor, SROC, L.da, Rua de
Moreira Cardoso, 1, 9.º, letra C, Quinta do Borel, Amadora.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006729233

1385 — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 779; identificação de pessoa colectiva n.º 507541677; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 27/051205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de 1385 — Sociedade
Imobiliária, S. A., e tem a sua sede social na Rua de Domingos Sequei-
ra, 27, 6.º, C, na freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

2 — O conselho de administração pode, sem dependência do con-
sentimento de qualquer outro órgão, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para qualquer outro concelho limítrofe.

3 — O conselho de administração pode estabelecer sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social, rio
território nacional ou fora dele, onde e como lhe pareça mais conve-
niente.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos anteriormente adquiridos para esse fim. Construção, re-
cuperação, transformação, reconstrução, reafectação e arrendamento
de todo o tipo de imóveis. Prestação de modo profissional de servi-
ços de gestão, de consultadoria de gestão, de administração, de pro-
moção e de comércio de bens móveis, imóveis e condomínios. Con-
sultadoria de gestão e de comércio de patrimónios. Montagem e
organização de escritórios, gestão, administração e promoção da sua
utilização. Prestação de serviços de consultoria económica e finan-
ceira às empresas, elaboração de estudos económicos e financeiros e
serviços de apoio aos negócios e à gestão de empresas. Representa-
ção, importação, exportação, armazenagem, distribuição e comercia-
lização em geral de artigos, mercadorias, produtos, marcas e utensíli-
os em diversas áreas de actividade. Compra, venda, promoção e
administração de bens móveis, valores mobiliários e instrumentos fi-
nanceiros.

2 — A sociedade pode adquirir ou alienar participações de capital
de sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
€ 50 000 e encontra-se representado por 50 000 acções ao porta-
dor, com o valor nominal de € 1 cada.

2 — As acções podem ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
500, 1000 ou mais acções e podem, se os sócios assim o deliberarem
em assembleia geral ser convertidas em acções nominativas.

3 — Os títulos representativos das acções conterão a assinatura de
dois membros do conselho de administração, podendo as respectivas
assinaturas ser apostas por meio de chancela.

ARTIGO 5.º

1 — Os accionistas têm direito de preferência na subscrição de
acções representativas dos aumentos de capital por entradas em di-
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nheiro, o qual deverá ser exercido por forma a que a cada accionista
seja atribuído um número de acções proporcional àquelas de que for
titular na data de deliberação do aumento de capital.

2 — O direito de preferência previsto no número anterior pode
ser limitado ou suprimido, por deliberação da assembleia geral, tomada
por maioria correspondente a dois terços do capital social aí presente
ou representado, desde que o interesse social o justifique.

3 — Quando em aumentos de capital haja accionistas que renunciem
à subscrição das acções que lhes competiriam, poderão as mesmas ser
subscritas pelos demais accionistas, na proporção daquelas de que
forem titulares na data de exercício da subscrição.

ARTIGO 6.º

1 — Se as acções vierem a ser convertidas, nos termos do n.º 2 do
artigo 4.º dos presentes estatutos, em acções nominativas, a socie-
dade goza de direito de preferência na sua transmissão, até ao limite
permitido por lei para a aquisição de acções próprias, o qual, devendo
ser deliberado pela assembleia geral, deverá ser exercido no prazo
máximo de 45 dias após a notificação ao conselho de administração
dos termos do projecto de alienação pelo accionista transmitente, a
ser feita através de carta registada, com aviso de recepção, expedida
para a sede da sociedade.

2 — Se o direito de preferência da sociedade não for exercido den-
tro do prazo previsto no número anterior, os restantes accionistas
gozam, por sua vez, de direito de preferência na proporção das ac-
ções que detiverem ao momento, o qual deverá ser exercido no prazo
de 15 dias a contar do termo do prazo para o exercício do direito de
preferência pela sociedade.

3 — Recebida que seja pela sociedade a comunicação prevista no
n.º 1 deste artigo, esta deve dar conhecimento da mesma aos restan-
tes accionistas, mediante carta registada com aviso de recepção, a ser
expedida no prazo máximo de cinco dias contar da data da recepção
da referida comunicação.

4 — Enquanto permanecerem na titularidade da sociedade, ficarão
suspensos todos os direitos inerentes às acções próprias, excepto o
direito de receber novas acções em aumentos de capital por incorpo-
ração de reservas.

ARTIGO 7.º

1 — Se as acções vierem a ser convertidas, nos termos do n.º 2 do
artigo 4.º dos presentes estatutos, em acções nominativas, a socie-
dade poderá amortizá-las, sem o consentimento do seu titular, em
caso de:

i) Insolvência ou falência do sócio titular;
ii) Arresto, arrolamento ou penhora de acções a que o sócio não se

tenha validamente oposto no prazo legal, ou em que a sua oposição
tenha sido julgada improcedente por decisão transitada em julgado;

iii) Venda ou adjudicação judiciais;
iv) Transmissão das acções em violação do disposto no artigo 6.º

deste pacto social.
2 — A amortização efectua-se por deliberação do conselho de ad-

ministração.
3 — A deliberação deve ser tomada no prazo de 90 dias contados

do conhecimento, pelo conselho de administração, do facto que jus-
tifica a amortização, e será comunicada, por qualquer meio escrito de
recepção comprovável, ao accionista por ela afectado.

4 — A amortização das acções será realizada pelo valor das mes-
mas determinado pelo último balanço aprovado e, salvo disposição
em contrário ou acordo entre as partes, o seu pagamento pode ser
fraccionado em prestações iguais, até ao máximo de três, sem qual-
quer acréscimo de juros ou encargos.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade pode emitir qualquer titulo de dívida legalmente
permitido, dentro dos limites e condições previstos na lei para a con-
tratação de empréstimos, designadamente obrigações.

2 — Caso as acções que constituem o capital social sejam conver-
tidas em acções nominativas, podem os accionistas deliberar, por
unanimidade, a realização de prestações acessórias gratuitas, até ao
décuplo do valor do capital social.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração constituído por um número impar de membros, no mínimo
três e no máximo nove, eleitos por períodos de três anos pela assem-
bleia geral, os quais escolherão, entre eles, o seu presidente.

2 — O conselho de administração não pode deliberar sem que este-
jam presentes totalidade dos seus membros, mas os administradores
poderão fazer-se representar, reuniões do conselho, por outros admi-
nistradores, podendo ainda votar por correspondência.

3 — Os membros do conselho de administração não são remunera-
dos e são dispensados caução, salvo se diferentemente for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — Ao conselho de administração são atribuídos os mais amplos
poderes admitidos por lei, competindo-lhe praticar todos os actos
necessários ou convenientes para a prossecução das actividades com-
preendidas no objecto social e, designadamente:

i) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, instaurar e contestar quaisquer procedimentos administrativos,
judiciais ou arbitrais, confessar, desistir ou transigir em quaisquer ac-
ções e comprometer-se com árbitros;

ii) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, incluindo
os relativos a bens imóveis;

iii) Sempre que a lei não o proíba, constituir sociedades e deliberar
sobre a aquisição, oneração e alienação de participações no capital
social de outras sociedades.

2 — O conselho de administração poderá nomear livremente ad-
ministradores delegados, gerentes, directores ou auxiliares, delegando
neles parte dos seus poderes por mandato especial para actos deter-
minados, assim como revogar, em qualquer momento, esses poderes.

3 — Poderá também o conselho de administração nomear livre-
mente procuradores da sociedade, devendo fazê-lo sempre que tenha
que representar a sociedade em juízo, activa ou passivamente.

4 — É inteiramente vedado aos administradores efectuar, por con-
ta da sociedade, operações alheias ao seu fim e objecto ou, por qual-
quer outra forma, obrigar a sociedade por essas operações, sob pena
de imediata revogação do mandato, sem prejuízo da responsabilidade
pessoal e solidária que por esses actos contraiam para com a socie-
dade e para com terceiros.

ARTIGO 11.º

1 — Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade, vinculam-na se praticados com:

i) A assinatura de um administrador, em acto ou conjunto de actos
relacionados, cuja responsabilidade não exceda € 5000;

ii) A assinatura conjunta de dois administradores, de um adminis-
trador e de um mandatário, em acto ou conjunto de actos relaciona-
dos, cuja responsabilidade seja superior a € 5000;

iii) A assinatura de um mandatário com poderes bastantes para
assumir responsabilidades sem qualquer limitação de montante.

2 — Em todos os actos que sejam havidos como de mero expedi-
ente, é bastante assinatura de um administrador ou de um mandatário.

ARTIGO 12.º

Serão lavradas actas das reuniões do conselho de administração,
registadas em livros próprios, a cargo do secretário da sociedade, se
existir.

ARTIGO 13.º

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que
terá um suplente, e serão ambos revisores oficiais de contas ou socie-
dades de revisores oficiais de contas.

2 — O fiscal único e o respectivo suplente serão designados pela
assembleia geral, por um período de três anos, podendo ser designa-
dos para sucessivos triénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 14.º

Os membros dos corpos directivos devem manter-se no exercício
das suas funções enquanto não tomarem posse os eleitos para o novo
mandato.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionistas
com direito de voto.

2 — Os accionistas apenas podem participar na assembleia geral se
forem titulares de acções na data designada para a realização da as-
sembleia.
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3 — Nas assembleia geral, as pessoas colectivas e os incapazes se-
rão representados pela gerência a quem por lei tal representação in-
cumbe, que deverá apresentar, na sede social, em três dias antes da
reunião, documento justificativo da sua qualidade, se este não constar
das acções ou de outro título já arquivado na sociedade, competindo
o residente da mesa aceitar ou não como válido e eficaz o documento
apresentado.

4 — Os instrumentos de representação voluntária dos accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa da assembleia geral, com pelo menos três dias úteis
de antecedência em relação à data marcada para união.

ARTIGO 16.º

1 — Os trabalhos da assembleia serão dirigidos por uma mesa com-
posta por um presidente e um secretário, eleitos por três anos pela
assembleia e que poderão ser reconduzidos por sucessivos triénios sem
qualquer limitação.

2 — Ao secretário compete substituir o presidente na sua falta ou
em caso de impedimento.

ARTIGO 17.º

A convocação da assembleia será feita pelo presidente da respecti-
va mesa e, na sua falta, pelo secretário, por meio de publicações fei-
tas com a antecedência mínima de um mês em relação à data da as-
sembleia ou, caso sejam nominativas todas as acções da sociedade,
por meio de cartas registadas com aviso de recepção expedidas com
a antecedência mínima de 21 dias relativamente à data da reunião.

ARTIGO 18.º

1 — A cada acção corresponde um voto.
2 — As deliberações serão tomadas por simples maioria de votos

dos accionistas presentes ou representados, salvo nos casos em que a
lei ou os presentes estatutos exigirem maioria qualificada.

CAPÍTULO V

Balanço e contas

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos anilais estabelecidos no balanço e contas, devida-
mente aprovados pela assembleia geral, depois de feitas as amortiza-
ções, provisões e depreciações que o conselho de administração en-
tender convenientes, terão a seguinte aplicação:

i) A parte definida por lei será obrigatoriamente afectada ao fundo
de reserva legal;

ii) O remanescente, ressalvados todos os limites legais, será livre-
mente aplicado em dividendos a distribuir ou a qualquer outro fim,
por deliberação tomada em assembleia geral no interesse da socie-
dade.

2 — O conselho de administração, obtido o devido consentimento
do fiscal único da sociedade, poderá efectuar adiantamentos sobre
lucros aos accionistas.

CAPÍTULO VI

Alterações ao contrato de sociedade

ARTIGO 20.º

A alteração dos presentes estatutos carece de deliberação aprovada
por três quartos dos votos presentes ou representados em assembleia
geral expressamente convocada para efeito.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

1 — Para a dissolução da sociedade é necessária deliberação apro-
vada por três quartos dos votos presentes ou representados em as-
sembleia geral expressamente convocada para o efeito.

2 — Salvo deliberação em contrário, a liquidação far-se-á extra
judicialmente, competindo aos membros do conselho de administra-
ção em exercício as funções de liquidatários.

ARTIGO 22.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados deliberação dos sócios.

Órgãos sociais designados para o triénio 2005-2007, em 28 de
Novembro de 2005:

Conselho de administração — Carlos António de Almeida Nasci-
mento, Avenida do Uruguai, 51, 7.º, frente, Lisboa; João António
Leal de Faria Franco, Rua de D. João V, 19, 1.º, direito, Lisboa; Au-
reliano António Alves Martins Soares Carneiro, Rua dos Lusíadas, 134,
1.º, D, Lisboa.

Fiscal único — Botelho Roseiro & Associados, SROC, Beloura Office
Park, Edifício 4, escritório 1.6, Sintra; suplente — Luís Alexandre
Cantante Botelho Roseiro, com a mesma morada da anterior, revisor
oficial de contas.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2009175573

LOURES

MARQUES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 03764/
810615; identificação de pessoa colectiva n.º 501181555; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 04/20051017.

Certifico que pela escritura de 14 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 82 a fl. 82 v.º do livro n.º 5 do Cartório Notarial de Lisboa, a cargo
da notária Rosa Correia, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Rui Jorge de Andrade Valente Mendes Marques.
Data: 14 de Outubro de 2005.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009619153

TINTAS ROBBIALAC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 233/
20010222; identificação de pessoa colectiva n.º 504426982; ins-
crição n.º 26; número e data da apresentação: 08/20051017.

Certifico que, pela acta n.º 29 de 9 de Setembro de 2005, foi alte-
rado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinco
milhões de euros, sendo representado por um total de 1 000 000 de
acções com o valor nominal de cinco euros cada, sendo todas as acções,
numeradas do número um ao um milhão, da categoria A.

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

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009619161

SOCIEDADE COMERCIAL DE ELECTRODOMÉSTICOS
ESTRELA ELÉCTRICA DE SACAVÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 01738/
730409; identificação de pessoa colectiva n.º 500264643; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 02/20051017.

Certifico que pela escritura de 10 de Outubro de 2005 exarada de
fl. 68 a fl. 69 do livro n.º 3-A, do Cartório Notarial dos Olivais, Lis-
boa, a cargo do notário João Diniz Ferreira, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2005.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009619110
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PRINTDESK — PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 512;
identificação de pessoa colectiva n.º 506274934; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/20051013.

Certifico que por acta n.º 3 de 12 de Julho de 2004 foi efectuado
o seguinte acto de registo:

03 — Apresentação n.º 10/20051013.
Facto: mudança de sede.
Sede: Avenida das Forças Armadas, armazém J/L, Catujal, freguesia

de Unhos.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003931740

ELECTROCANALIZADORA BUCELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 513/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503830550.

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

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009599071

LISESPO TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 045/
681023; identificação de pessoa colectiva n.º 500564345.

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

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597524

AQUAMATIC SISTEMAS DE REGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 061 147/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501793216.

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

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2001238878

EUROFARDAS — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 435/
20010515; identificação de pessoa colectiva n.º 503398772.

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

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597532

AQUAMATIC (NORTE) — SISTEMAS DE REGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06717/
880527; identificação de pessoa colectiva n.º 502000694.

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

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000643035

AUTO TÁXIS ABRANTES ASCENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 635;
identificação de pessoa colectiva n.º 500536767.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 27 de
Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2004288132

AUTO TÁXIS CELORICENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 504747231.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 27 de
Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2004288361

FARMÁCIA OCEANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 568;
identificação de pessoa colectiva n.º 503859168.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 27 de
Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2010236157

C. M.  S.  G. — TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 159;
identificação de pessoa colectiva n.º 505180820.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 27 de
Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2004288590

SILVA & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 025;
identificação de pessoa colectiva n.º 505178346.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 27 de
Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2004288531

J. SERRA & SIMÕES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 503580996.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 27 de
Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2006392727

AUTO TÁXIS LOURIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09829;
identificação de pessoa colectiva n.º 500538964.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 27 de
Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009148010
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NUELSA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 600;
identificação de pessoa colectiva n.º 505539527.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 28 de
Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2004789409

SILVA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 01864/
731127; identificação de pessoa colectiva n.º 500410542.

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

4 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009608054

MELQUEP — MONTAGEM ELÉCTRICA DE QUADROS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2 832/
780227; identificação de pessoa colectiva n.º 500733040.

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

4 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009608097

FERNANDO ALVES ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00432/
620605; identificação de pessoa colectiva n.º 500562261.

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

4 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009608062

EUROVOLT — EMPRESA TÉCNICA
DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 04618;
identificação de pessoa colectiva n.º 501405690.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009637992

PETROCHEM — PRODUTOS QUÍMICOS
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02629;
identificação de pessoa colectiva n.º 500674973.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009636708

FERLODI — INDÚSTRIA MECÂNICA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08094;
identificação de pessoa colectiva n.º 502456353.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009637305

JOMY PORTUGAL — COMÉRCIO DE ESCADAS
E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 392;
identificação de pessoa colectiva n.º 503001228.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009611217

ARQUITECTÓNICA 2 — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 503/
20051004; identificação de pessoa colectiva n.º P 507362780;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20051004.

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2005, lavrada de
fl. 106 a fl. 107 v.º, do livro n.º 27, das notas do Cartório Notarial
sito em Cascais, do notário licenciado Luís Alvim Pinheiro Belchior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Arquitectónica 2 — Deco-
rações, L.da, e tem a sua sede na Quinta de São João das Areias, Rua A,
lote 103, no lugar e freguesia de Camarate, concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio de móveis, iluminação e
artigos decorativos.

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 cem euros pertencente a Maria Leonor Guedes Almeida Simões
Barata e outra do valor nominal de quatro mil e novecentos euros
pertencente a José Luís da Costa Barbosa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 — Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não depen-
dendo por isso do consentimento da sociedade.

2 — Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência a
sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à
sócia Maria Leonor Guedes Almeida Simões Barata, que desde já é
nomeada gerente.

2 — A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for sujeita a
arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em massa falida.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009597842
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TRANSPORTES VIRIATO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 542;
identificação de pessoa colectiva n.º 500727821.

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

22 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009597885

CONSTITUDE, CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 506733157.

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

22 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2008210278

G. S. R. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 803;
identificação de pessoa colectiva n.º 504916718.

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

22 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2008210308

MÁRIO MAURÍCIO MARTINHO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 345;
identificação de pessoa colectiva n.º 506691454.

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

22 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2008210286

HABIPUSSOS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 503898708.

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

8 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009426541

GABRIEL ARTUR ANTUNES DA MATA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 03089/
19790202; identificação de pessoa colectiva n.º 500831882.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009625323

REBOQUES UMBELAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 547/
20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 502897236.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2010607090

TÁXIS SANTOS & CASALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 870/
970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503929093.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2010607058

CARLOS CARNEIRO — REPARAÇÕES MECÂNICAS
AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 516/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505503123.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2011389011

AUTO TÁXIS ANTÓNIO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 533/
951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503545368.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009595734

PEDRO & MANTOVANI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00543/
540609; identificação de pessoa colectiva n.º 500213810.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009591933

PREDITRADE — GESTÃO E COMÉRCO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 885/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504209736.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007545390

MÁRIO DE JESUS AUGUSTO — PSIQUIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 912/
950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503372110.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2008211452



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 98 — 22 de Maio de 2006 9968-(77)

CENTRO MÉDICO DE MOSCAVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6467/
871123; identificação de pessoa colectiva n.º 501920200.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007545438

INSTRUVÁLVULA — INSTRUMENTAÇÃO
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08559/
910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502552743.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009595785

NUNO CORREIA — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 021/
20030324; identificação de pessoa colectiva n.º 506485986.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009243706

ASCENSÃO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 136/
991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504156632.

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

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009595777

ALFIRJOPAL — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 927/
20011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505790700.

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

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007543680

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

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9256;
identificação de pessoa colectiva n.º 5027916598;

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Novembro de 2005.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009604962

MARIA DA CONCEIÇÃO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 900;
identificação de pessoa colectiva n.º 500725934.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Novembro de 2005.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009604610

NUANCE AZUL SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 530/
20051024; identificação de pessoa colectiva n.º 504358472;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 18 e 20/20051024.

Certifico que por escritura de 20 de Maio de 2005, lavrada de fl.
82, a fl. 83, do livro n.º 6-A, das notas do cartório notarial sito em
Lisboa, do notário licenciado Eduardo Marques Fernandes, foram al-
terados o n.º 2 do artigo 1 e o n.º 3 do artigo 5.º, do contrato da socie-
dade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem sede na Rua António Martins, 57, Vila Nova,

freguesia de Bucelas, concelho de Loures.
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um

gerente.
4 — (Mantém-se.)

Mais certifico que com base na referida escritura foi ainda efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Manuel António da Cunha Rosinha.
Causa: Renúncia.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009598555

TRANSPADUL — TRANSPORTES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 792/
20040805; identificação de pessoa colectiva n.º 504098462.

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

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009604873

CONSTRUÇÕES DOMINGUES & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 037/
881103; identificação de pessoa colectiva n.º 502058064.

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

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009604881

AUTO TÁXIS JALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05338/
680422; identificação de pessoa colectiva n.º 500457255.

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

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009604580
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ARTUR RICARDO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5016;
identificação de pessoa colectiva n.º 501472533; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
08 e 09/20051024.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 2005, a fl. 65 do
livro n.º 11-A do Cartório Notarial de Odivelas, foi efectuado o se-
guinte acto de registo:

N.º 5 — Apresentação n.º of. 08/20051024, averbamento n.º 1.
Facto: Cessação de funções de gerentes
Gerentes: Artur do Carmo Ricardo e Maria do Carmo da Silva Melo

Ricardo.
Causa: Renúncia.
Data: 30 de Setembro de 2005.
Mais certifico que pela mesma escritura foram alterados os arti-

gos 3.º e 4.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 três quotas, uma do valor nomi-
nal de dois mil e seiscentos euros pertencente ao sócio Manuel Joa-
quim Costa Ferreirinha, e duas do valor nominal de mil e duzentos
euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios António
Coelho Correia Pinto e Valter Aníbal Fevereiro Teixeira.

4.º

A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeados gerentes os sócios.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Manuel
Joaquim Costa Ferreirinha conjuntamente com a assinatura de outro
gerente.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009598881

GARBECAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 033;
identificação de pessoa colectiva n.º 503253430; averbamento n.º 2
à inscrição n.º E-12 e inscrição n.º 14; números e data das apresen-
tações: 02 e 11/20051024.

Certifico que, pela acta n.º 33, de 25 de Agosto de 2005, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 10/20051024, averbamento n.º 2.
Facto: Cessação de funções de presidente do conselho de adminis-

tração.
Presidente: José Maria Acácio Reis.
Causa: Destituição.
Data: 25 de Agosto de 2005.
Mais certifico que, pela mesma acta e pela acta n.º 34, de 26 de

Setembro, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 11/20051024.
Facto: Nomeação de administradores com alteração de número de

membros do conselho de administração, passando de 7 para 5.
Presidente — António Jorge de Almeida Alves (já anteriormente

eleito, mas passando agora a exercer as funções de presidente); Vo-
gais — Pedro Miguel de Sousa Nunes da Silva Pedreira (já anterior-
mente nomeado); José João Cadalso Simões (já anteriormente
nomeado); António José Ramos Correia, casado, Avenida Severiano
Falcão, 10, Prior Velho (data da deliberação: 25 de Agosto de 2005)
e Beatriz Maria Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guima-
rães, casada, Avenida Severiano Falcão, 10, Prior Velho (data da de-
liberação: 26 de Setembro de 2005).

Prazo: Até ao fim do triénio 2004-2006.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009886941

DOMINGOS JORGE COSTA — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 453;
identificação de pessoa colectiva n.º 506923380; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20051024.

Certifico que, por escritura de 8 de Julho de 2005, a fl. 68 do livro
n.º 5-A do Cartório Notarial de Maria Cristina Castro de Vilhena
Fragoso, foi alterado o artigo 2.º do contrato, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002506124

SANTOS, FERREIRA & SILVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6726/
880603; identificação de pessoa colectiva n.º 501663495; número
e data da apresentação: 03/20051024.

Certifico que, por escritura de 12 de Outubro de 2005, lavrada de
fl. 22 a fl. 23 do livro n.º 36-E das notas do Cartório Notarial sito
em Alverca do Ribatejo, da notária licenciada Margarida Dulce Gon-
çalves da Silva Marques, foi aumentado o capital da sociedade em epí-
grafe de € 500 000 para € 3 000 000, tendo sido alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de três milhões de euros e encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado.

2 — O capital social poderá ser aumentado por uma ou mais vezes
até ao limite de cinco milhões de euros, por simples deliberação do
conselho de administração, com observância das normas legais apli-
cáveis.

3 — O conselho de administração pode deliberar que sejam
efectuadas prestações acessórias de capital até ao montante de duas
vezes o capital social. Estas prestações podem ser pecuniárias ou não,
mas serão sempre não onerosas. As prestações acessórias só podem
ser restituídas aos sócios desde que a situação líquida não fique inferior
à soma do capital e da reserva legal.

ARTIGO 4.º

1 — O capital é representado por 3 000 000 acções, com o valor
nominal de um euro cada.

2 — As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
1000 e 10 000 acções.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009598873

A SACAVENENSE — COOPERATIVA
DE CONSUMO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00009/
830715; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 02/
20051024.

Certifico que, por deliberação de 12 de Julho de 2005, constante
da acta n.º 237, da assembleia geral da sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: designação dos membros dos órgãos sociais:
Direcção: Presidente — José Manuel Ribeiro dos Santos; vice-pre-

sidente — Rogério Rodrigues Ferreira; tesoureiro — Horácio Ribeiro;
secretário-geral — Maria de Lurdes Vieira de Campos; vogais — Joa-
quim Maria Mesquita Delgado; Rui Belarmino Benrós Pissarro; Jorge
Fernandes Joaquim; António José Silva Pereira; José Dias Castanheira;

Suplente — Norberto de Oliveira; Hortense Maria das Neves Mo-
quenco Figueiredo, casada, Rua de Auta da Palma Carlos, 6, 4.º, direito,
Sacavém.
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Conselho fiscal: efectivo — Orlando da Conceição Lucas; efecti-
vo — Manuel Augusto de Matos; José Manuel Branco da Silva; su-
plente: José Gonçalves Mendes, casado, Rua de Alfredo Vitorino da
Costa, 54, bloco C, 3.º, direito, Vale Figueira, São João da Talha.

Período: Biénio 2005-2006.
Data da deliberação: 12 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009598857

LEADING CAPITAL — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 459/
20050914; identificação de pessoa colectiva n.º P 507167104;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20050914.

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2005, exarada de
fl. 111 a fl. 112 v.º do livro n.º 26-I do Cartório Notarial de Sintra,
a cargo do notário António José Tomás Catalão, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma Leading Capital — SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Henrique de
Barros, n.º 4, Edifício Sagres, 7.º B, freguesia do Prior Velho, conce-
lho de Loures.

2 — A sociedade pode, mediante deliberação do conselho e admi-
nistração, deslocar ou transferir a sua sede social para qualquer outro
concelho, quando o considerar conveniente e, quando julgar necessá-
rio, pode estabelecer sucursais, agencias, ou outra forma de represen-
tação social, em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto social a gestão de participações
social em outras sociedades, como forma indirecta do exercício de
actividades económicas.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, participar no capital social de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, criar novas empresas ou participar
na sua criação, associar-se pela forma que julgar conveniente a: quais-
quer entidades, singulares ou colectivas, colaborar com elas através da
sua direcção ou fiscalização, e nela tomar interesse sob qualquer forma.

CAPÍTULO II

Capital, Acções e Obrigações

ARTIGO 4.º

Capital Social

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de duzentos
e cinquenta mil euros, dividido em 250 000 acções com o valor no-
minal de um euro cada, pertencente aos accionistas nos termos se-
guintes:

Ruben Emanuel Raposo Dias Grilo, titular de 202 257 acções no
valor nominal de um euro cada uma;

Nancy Gisela Matias Pereira da Silva Dias, titular de 47 443 ac-
ções, no valor nominal de um euro cada uma;

Carlos Emanuel Santos Conceição Mendonça Amaro, titular de 100
acções, no valor nominal de um euro cada uma;

Madalena Oliveira Caldeira e Morais Torres, titular de 100 acções,
no valor nominal de um euro cada uma;

Sílvia Maria Santos Cristóvão de Arcadinho, titular de 100 acções,
no valor nominal de um euro cada uma.

ARTIGO 5.º

Espécie de títulos

1 — As acções podem ser nominativas ou ao portador e recipro-
camente convertíveis de uma espécie noutra, sendo a conversão feita
a pedido e a expensas dos interessados.

2 — Podem existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000
mil acções, os quais são assinados pelo administrador único.

3 — As acções podem revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 6.º

Amortização de acções

1 — A sociedade pode amortizar as acções detidas por accionistas
que utilizarem as informações solicitadas aos órgãos competentes nos
termos previsto no artigo 288.º do código das sociedades comerciais
para através delas colherem abusivamente vantagens pessoais ou pa-
trimoniais provocando dessa forma, prejuízos à sociedade ou a outros
accionistas.

2 — As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço.

ARTIGO 7.º

Emissão de obrigações

A sociedade pode emitir obrigações ou outros valores mobiliários
nos termos da lei, e efectuar sobre obrigações próprias ou outros
valores mobiliários por si emitidos as operações legalmente permitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) Conselho de administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Mesa

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário.

2 — A assembleia geral é convocada e dirigida pelo seu presidente
ou, na sua ausência ou impedimento pelo secretário.

ARTIGO 10.º

Participação e direito de voto

1 — A cada acção corresponde um voto.
2 — Podem participar em assembleia geral os accionistas que até

oito dias antes da data designada para a respectiva realização com-
provem o depósito ou custódia das acções de que forem titulares na
sociedade ou em instituição financeira autorizada ou, caso as acções
sejam nominativas ou ao portador registadas o averbamento das
mesmas em seu nome ou no livro de registo de acções da sociedade.

3 — Os accionistas podem fazer-se representar por qualquer pes-
soa da respectiva escolha, bastando como instrumento de representa-
ção, escrito assinado pelo accionista identificando o representante,
âmbito dos poderes conferidos e o valor da participação social.

ARTIGO 11.º

Deliberações

1 — A assembleia geral pode iniciar os seus trabalhos, funcionar e
deliberar em primeira convocação desde que se encontrem presentes
ou representados accionistas possuidores de acções representativas de,
pelo menos, mais de metade do capital.

2 — Em segunda convocação, a assembleia geral pode funcionar e
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou represen-
tados, e da percentagem de capital que traduzem.

ARTIGO 12.º

Competência da assembleia geral

À assembleia geral compete, designadamente:
a) Eleger os órgãos sociais;
b) Apreciar o relatório de gestão, discutir e votar o balanço, as

contas e o parecer do fiscal único;
c) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
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d) Deliberar sobre alterações estatutárias e aumentos ou redução
do capital;

e) Deliberar sobre as remunerações dos membros que integram os
órgãos sociais, podendo para o efeito, designar uma comissão de re-
munerações;

f) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

ARTIGO 13.º

Reuniões

A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez, anualmente e sempre
que o conselho de administração e ou o fiscal único requeiram a sua
convocação, e ainda, quando essa convocação for requerida por acci-
onistas que representem, pelo menos, o mínimo do capital legalmente
previsto para esse efeito.

ARTIGO 14.º

Convocatória

A convocação da assembleia geral é feita com a antecedência e
nos termos legais.

SECÇÃO II

Administração da sociedade

ARTIGO 15.º

Conselho de administração

1 — A gestão das actividades da sociedades será confiada a um
conselho de administração, composto por 3, 5, 7 ou 9 membro elei-
tos pela assembleia geral por um período de 4 anos reconduzíveis por
uma ou mais vezes.

2 — Os membros do conselho de administração não ficam sujeitos
à prestação de caução.

ARTIGO 16.º

Delegação de Poderes e Mandatários

1 — O conselho de administração poderá delegar em algum ou alguns
dos seus membros poderes e competências de gestão e representação.

2 — O conselho de administração poderá conferir mandatos, com
ou sem a faculdade de substabelecimento, a qualquer dos membros,
quadros da sociedade ou a pessoas a ela estranhas, para a prática de
determinados actos ou categorias de acto ou para o exercício dos
poderes ou tarefas que julgue conveniente atribui-lhes.

ARTIGO 17.º

Relações com a assembleia geral

Nos termos e limites legais, o conselho de administração, deve
satisfazer e respeitar as orientações e directrizes provenientes da as-
sembleia geral.

ARTIGO 18.º

Reuniões do conselho de Administração

O conselho de administração reunirá, pelo menos uma vez por
semestre.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do presidente do concelho de administração;
b) Do presidente do concelho de administração e um mandatário,

nos termos precisos do respectivo mandato.

ARTIGO 20.º

Remuneração

1 — Os membros do conselho de administração, não são remune-
rados, embora a assembleia geral possa a qualquer momento deliberar
a fixação de uma remuneração, que subsistirá até deliberação em con-
trário.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 21.º

Fiscal Único

A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos termos da
lei, por um fiscal único, que deve ser revisor oficial de contas ou socie-

dade de revisores oficiais de contas, o qual terá sempre um suplente,
que será igualmente revisor oficial de contas ou sociedade de reviso-
res oficiais de contas, eleito por 4 anos reelegíveis uma ou mais vezes.

SECÇÃO IV

ARTIGO 22.º

Duração dos mandatos

1 — Os membros dos órgãos sociais serão eleitos pela assembleia
geral, por períodos de 4 anos, sendo sempre permitida a reeleição.

2 — Os membros dos órgãos sociais manter-se-ão em funções até
que sejam eleitos os que os devam substituir.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos anuais, uma vez aprovados, terão a seguinte apli-
cação:

a) Uma percentagem não inferior a cinco por cento será destinada
à constituição da reserva legal, até esta atingir o montante legalmen-
te exigível;

b) A assembleia geral deliberará sobre o fim ou os fins a dar ao
valor remanescente.

ARTIGO 24.º

Dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação,
aumento e redução de capital

As assembleias gerais que tenham por fim deliberar sobre a dissolu-
ção da sociedade, fusão, cisão, transformação, aumento ou redução
do capital social necessitam, para poderem deliberar em primeira
convocação, que estejam presentes ou representados accionistas que
detenham pelo menos sessenta por cento do capital.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 25.º

Disposições finais e transitórias

São desde já eleitos os seguintes elementos para preencher os ór-
gãos sociais:

Conselho de administração: presidente — Ruben Emanuel Raposo
Dias Grilo; vogais — Joaquim Dias de Oliveira Grilo e Nancy Gisela
Matias Pereira da Silva Dias;

Fiscal único: revisor oficial de contas efectivo — Botelho, Roseiro
& Associados — sociedade de revisores oficiais de contas, inscrita na
ordem dos revisores oficiais de contas sob o n.º 97, pessoa colectiva
n.º 502745908, com sede em Sintra, Beloura Office Park, Edifício 4,
Escritório 1.6, representada pelo sócio Luís Alexandre Cantante
Botelho Roseira, revisor oficial de contas n.º 843, com domicílio
profissional em Beloura Office Park, Edifício 4, Escritório 1.6, 2710-
-444 Sintra, casado, portador do bilhete de identidade n.º 6053104,
emitido em 6 de Agosto de 1998 pelos serviços de identificação civil
de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 144459639; suplente — Benjamim
Botelho Roseiro, revisor oficial de contas, inscrito na ordem dos re-
visores oficiais de contas sob o n.º 163, com domicílio profissional
em Beloura Office Park, Edifício 4, escritório 1.6, 2710-444 Sintra,
portador do bilhete de identidade n.º 539365, emitido em 12 de No-
vembro de 1997 pelos serviços de identificação civil de Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 116452.

Assembleia geral: presidente — Carlos Emanuel Santos Conceição
Mendonça Amaro; secretário — Madalena Oliveira Caldeira e Morais
Torres, ambos com domicílio profissional em Beloura Office Park,
Edifício 4, Escritório 1.6, 2710-444 Sintra.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009603273
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ALBRECHT & RIDELL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 528/
20051021; identificação de pessoa colectiva n.º P 507465008; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20051021.

Certifico que, por escritura de 13 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 32 a fl. 33 v.º do livro n.º 11-A do Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo da notária Isabel Catarina Portela Guimarães Neto Ferreira, foi
constituída a sociedade em epígrafe por Hans Wilhelm Albrecht e
Frederico Guilherme Riddal Costa, que também usa Frederico Guilher-
me Ridell Costa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Albrecht & Ridell, L.da, e vai ter
a sua sede na Urbanização Nova da Quinta do Mocho, lote 28, 3.º
direito, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

2 — A gerência da sociedade pode deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, produção e comércio de
bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, os quais poderão não ser remunerados, se tal vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 — A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois

gerentes.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, não carece
do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A convocação da assembleia geral compete aos gerentes, e deve
ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção, dirigida
a cada um dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, a não
ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009147529

ROSTFORM — PRODUTOS INOX, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 527/
20051021; identificação de pessoa colectiva n.º P 507385144;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20051021.

Certifico que, por escritura de 14 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 36 a fl. 37 do livro n.º 37, das notas do Cartório Notarial sito em
Lisboa, do notário licenciado Pedro Nunes Rodrigues, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelas seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a firma ROSTFORM — Produtos Inox, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Avenida do Major Rosa Bastos, 9, Casal
Cova do Moinho, em Loures, freguesia e concelho de Loures.

§ único. A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade é o de fabrico e comercialização de produ-
tos inox importação e exportação.

3.º

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

4.º

1 — A gerência será designada por decisão do único sócio.
2 — A gerência poderá ou não ser remunerada, se tal for decidido

pelo único sócio.
3 — Fica desde já designada gerente o único sócio Pedro Alexan-

dre Mendonça de Jesus
4 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá adquirir acções ou participações sociais noutras
sociedades, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, e parti-
cipar em sociedades com objecto diferente do seu ou em sociedades
reguladas em leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009598580

CASAS DO TEJO — GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 526/
20051021; identificação de pessoa colectiva n.º P 507350367;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20051021.

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2005, lavrada de fl. 33
a fl. 35 do livro n.º 426, das notas do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa 1, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casas do Tejo — Gestão de Con-
domínios, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Infantado, Rua de Fernão Mendes
Pinto, 9, 7.º, direito, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de administração e gestão de
condomínios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de dois mil e quinhentos euros, tituladas uma por
cada um dos sócios.

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
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas 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

Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009598679

SATELLITE NEWSPAPERS PORTUGAL
DISTRIBUIÇÃO DE IMPRENSA, JORNAIS E REVISTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 525/
20051021; identificação de pessoa colectiva n.º P 507406427;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20051021.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2005, lavrada de
fl. 128 a fl. 132 v.º do livro n.º 6, das notas do Cartório Notarial sito
em Lisboa, do notário licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas seguintes cláu-
sulas:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Satellite Newspapers Portugal —
Distribuição de Imprensa, Jornais e Revistas, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Sousa Tava-
res, freguesia do Prior Velho, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da administração pode a sede ser trans-
ferida para outro local do mesmo concelho, para concelho limítrofe
ou para qualquer outro local, para o qual a administração esteja habi-
litada a deliberar, bem como podem ser criadas ou extintas quaisquer
formas locais de representação, no País ou no estrangeiro, designada-
mente sucursais, agências, delegações ou escritórios.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social a distribuição de imprensa, jor-
nais e revistas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado, é de duzentos e oitenta
mil euros, sendo representado por cinquenta e seis mil acções com o
valor nominal de cinco euros cada.

ARTIGO 5.º

Acções

1 — As acções são tituladas e ao portador, sendo representadas por
títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

2 — Os títulos definitivos e provisórios são assinados por dois
administradores, podendo as assinaturas ser de chancela por eles au-
torizada.

3 — As acções podem ser convertidas em acções nominativas por
deliberação tomada pelos votos correspondentes à maioria do capital
social, devendo nesse caso a sociedade suportar as respectivas despesas.

4 — A sociedade poderá emitir acções escriturais nos termos da lei
aplicável ou deliberar a conversão das acções tituladas em acções es-
criturais, caso em que todas as referências do presente contrato rela-
tivas às acções tituladas se consideram aplicáveis às acções escriturais
que venham a ser criadas ex novo ou por conversão.

5 — Poderão ser criadas categorias de acções privilegiadas, desig-
nadamente acções preferenciais, com ou sem direito de voto, eventu-
almente remíveis.

6 — Os accionistas poderão deliberar a conversão de acções ordi-
nárias em acções preferenciais, com ou sem direito de voto.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias de capital

1 — Sem prejuízo de as acções serem ao portador, os accionistas
poderão realizar, voluntariamente, prestações acessórias de capital,
nos termos do disposto no presente artigo e na lei, aplicando-se-lhe
o regime legal estabelecido.

2 — A assembleia geral poderá deliberar a realização pelos accio-
nistas de prestações acessórias de capital, em dinheiro, até ao mon-
tante máximo de duzentas vezes o valor do capital social, mediante
deliberação tomada por maioria de dois terços dos votos correspon-
dentes ao capital social, apenas ficando obrigados a realizar tais pres-
tações os accionistas que tenham votado favoravelmente e que, con-
sequentemente, tenham manifestado disponibilidade para as realizar.

3 — Para o efeito previsto na parte final do número anterior, os
accionistas que se dispuserem a realizar prestações acessórias deverão
ser identificados em acta, com indicação do valor da sua compartici-
pação.

4 — As prestações acessórias mencionadas no número dois serão
prestadas a título gratuito, salvo se diversamente deliberado por uma
maioria de dois terços dos votos correspondentes ao capital social.

5 — Caso seja deliberada a conversão das acções ao portador em
nominativas, a realização de prestações acessórias de capital, em di-
nheiro, até ao montante máximo de cem vezes o valor do capital
social, será obrigatória, desde que deliberada por maioria de dois ter-
ços dos votos correspondentes ao capital social.

6 — Os limites máximos estabelecidos nos números anteriores não
impedem que em caso de necessidade da sociedade, os accionistas
voluntariamente realizem prestações acima desse limite.

ARTIGO 7.º

Obrigações e outros instrumentos financeiros

A sociedade poderá, obtidas as necessárias autorizações, emitir
obrigações, de todos os tipos, até ao limite máximo previsto na lei,
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na forma e nas condições que forem determinadas em assembleia geral,
bem como poderá, nos mesmos termos, criar warrants ou outros va-
lores mobiliários equiparados.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 — Independentemente do consentimento dos respectivos titula-
res, a sociedade poderá deliberar a amortização das acções sempre que:

a) As acções forem penhoradas, arrestadas, oneradas, dadas em
garantia ou, por qualquer outro motivo, deixarem de estar na livre
disponibilidade do seu titular, sem consentimento da sociedade;

b) Os respectivos titulares tenham causado intencionalmente, pelo
exercício indevido dos seus direitos sociais prejuízos à sociedade ou a
outros accionistas;

c) For declarada a insolvência de qualquer accionista.
2 — A amortização prevista neste artigo implica a redução do ca-

pital social correspondente ao valor nominal das acções amortizadas
e a extinção destas.

3 — A amortização será deliberada em assembleia geral e comuni-
cada pela administração aos accionistas titulares das acções amortiza-
das.

4 — A amortização efectuar-se-á pelo valor contabilístico das ac-
ções decorrente do último balanço aprovado, podendo o respectivo
pagamento ser feito em seis prestações semestrais sem juros.

5 — A deliberação de amortização pode ser tomada no prazo de
um ano subsequente à ocorrência do facto que a fundamenta ou ao
seu conhecimento pelos demais accionistas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Deliberações dos accionistas. A assembleia geral

ARTIGO 9.º

Composição, constituição, convocação e funcionamento
da assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, até ao
quinto dia anterior à sua realização, tiverem pelo menos duzentas
acções ao portador depositadas em qualquer instituição de crédito ou
na sede da sociedade, ou os representem nos termos do número qua-
tro, e estejam em condições de exercer o direito de voto ou, tratan-
do-se de acções nominativas, as mesmas se encontrem, com idêntica
antecedência, depositadas em qualquer instituição de crédito ou na sede
da sociedade.

2 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário a eleger pela assembleia geral, de entre accionistas ou
não accionistas, para mandatos de três exercícios sociais renováveis.

3 — Os accionistas que sejam unicamente titulares de acções sem
direito de voto e os obrigacionistas não podem assistir, nem partici-
par nas assembleias gerais, sem prejuízo do respectivo direito legal de
representação.

4 — Os accionistas que não possuírem um número de acções sufi-
ciente para participarem na assembleia geral e exercerem o direito de
voto poderão, para esses fins, agrupar-se de forma a perfazerem o
número exigido e a fazerem representar-se por um dos titulares das
acções agrupadas.

5 — 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,
vinte e um dias, sem prejuízo de a administração decidir promover a
publicação da convocatória.

6 — As assembleias gerais considerar-se-ão constituídas, em
primeira convocação, desde que estejam presentes ou representados
accionistas que detenham acções correspondentes, pelo menos, a
metade do capital social, não se contando para o cômputo deste a
eventual existência de acções próprias.

7 — Só poderão realizar-se assembleias gerais universais sem ob-
servância de formalidades prévias de convocação, se estiver presente
ou representada a totalidade do capital social ou se apenas faltarem
accionistas que, conjuntamente, não detenham acções em número su-
ficiente para estarem presentes ou se fazerem representar na assem-
bleia.

8 — A cada grupo de duzentas acções corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Representação de accionistas

1 — As pessoas singulares só podem fazer-se representar em as-
sembleia geral por um administrador, por qualquer accionista, pelo
cônjuge ou por parentes na linha recta.

2 — As pessoas colectivas são representadas por quem para o efei-
to designarem, devendo comprovar as qualidades dos subscritores da
carta mandadeira com cópia de certidão de registo comercial.

3 — Os instrumentos de representação deverão revestir a forma
de cartas dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral, sem
necessidade de reconhecimento legal das respectivas assinaturas, em-
bora sendo feita prova da qualidade de accionista ou de titular(es) de
órgão executivo da accionista que seja pessoa colectiva.

ARTIGO 11.º

Competência da assembleia geral

Para além da competência legalmente estabelecida, carece de apro-
vação dos accionistas, deliberada por uma maioria de votos corres-
pondentes a dois terços do capital social, a subscrição, aquisição, ali-
enação ou oneração de participações no capital social de sociedades
de responsabilidade ilimitada independentemente do respectivo objecto.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

Composição

1 — O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, mínimo de três e máximo de nove.

2 — A designação dos administradores far-se-á em assembleia ge-
ral para mandatos de três exercícios sociais, renováveis por uma ou
mais vezes, com os votos favoráveis de, pelo menos, cinquenta por
cento do capital social, em primeira convocação.

3 — A eleição dos administradores realizar-se-á por listas, sendo
designados aqueles que integrarem a lista mais votada, aprovada pelos
votos correspondentes à maioria prevista na parte final do número
dois, assumindo as funções de presidente do conselho de administra-
ção o elemento da lista mais votada que for indicado em primeiro
lugar e podendo ser designado vice-presidente, pelo conselho, aquele
que na mesma lista ocupar o segundo lugar.

4 — As listas apresentadas a sufrágio poderão indicar suplentes.
5 — Os administradores poderão ser dispensados de prestar caução.

ARTIGO 13.º

Competência

1 — À administração, enquanto órgão de representação da socie-
dade, cabem os mais amplos poderes necessários à prática de actos de
gestão e administração da sociedade.

2 — O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores a gestão corrente da sociedade ou optar por criar, para
esse efeito, uma comissão executiva composta por, pelo menos, três
administradores.

3 — O conselho de administração poderá deliberar a associação da
sociedade com terceiros, sob qualquer forma legal ou contratual, no-
meadamente para formar novas sociedades, consórcios, agrupamen-
tos complementares de empresas ou associações em participação, assim
como subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações no capital
social de quaisquer outras sociedades de responsabilidade limitada, in-
dependentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 14.º

Vinculação

1 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administrado-
res.

2 — Os administradores em exercício poderão sempre delegar num
ou mais mandatários ou procuradores, nos termos dos respectivos
mandatos, a prática de actos de gestão.

3 — Em actos de mero expediente, tais como o endosso de che-
ques, vales e outros valores a depositar em conta da sociedade aberta
em instituição de crédito e simples correspondência, bem como na
execução de deliberações sociais que constem de acta da sociedade
bastará a assinatura de um administrador.
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ARTIGO 15.º

Limites à actuação da administração

1 — À administração e aos respectivos membros, isolada ou con-
juntamente, é vedado prestarem cauções e garantias pessoais ou reais
pela sociedade se as mesmas não tendo em vista a realização do ob-
jecto social, não forem concedidas em favor de sociedade que se en-
contre em relação de grupo ou de entidade relativamente à qual exis-
ta fundado interesse da Satellite Newspapers Portugal — Distribuição
de Imprensa, Jornais e Revistas, S. A., sem prejuízo do disposto no
número seguinte.

2 — Em qualquer circunstância, a prestação de cauções ou garanti-
as pessoais que não ocorra no exercício da normal actividade da socie-
dade deverá ser previamente autorizada por deliberação dos accionistas.

ARTIGO 16.º

Funcionamento do conselho de administração

1 — O conselho de administração reúne, pelo menos, mensalmente
e funciona nos termos dos números seguintes.

2 — Os administradores serão convocados por escrito, nomeada-
mente por carta, telecópia ou por qualquer outra forma tecnologica-
mente admissível, com a antecedência mínima de cinco dias.

3 — As convocatórias são dispensadas se o conselho designado
deliberar reunir em datas fixas, caso em que tal deverá ser lavrado em
acta e formalmente comunicado aos seus membros.

4 — Quando esteja em causa deliberação sobre os assuntos expres-
samente referidos no n.º 2 do artigo 2.º e nos n.os 2 e 3 do artigo 13.º
deste contrato, a convocação do conselho de administração terá de
ser obrigatoriamente realizada por meio de carta registada com aviso
de recepção, ou com protocolo, enviada com a antecedência mínima
de 10 dias, a menos que todos os administradores estejam presentes.

5 — Qualquer administrador pode fazer representar-se por outro
na reunião do conselho de administração, mediante carta ou telecó-
pia dirigida ao presidente, sem prejuízo de cada instrumento de repre-
sentação só poder ser utilizado para a reunião em função da qual tiver
sido emitido.

6 — Na falta do presidente do conselho de administração, presidi-
rá à reunião da administração o vice-presidente, se algum administra-
dor estiver designado com essa qualidade, e na falta deste o membro
que se encontrar há mais tempo em funções; e em caso de igualdade,
o mais idoso.

7 — É admissível, em qualquer circunstância, o voto por corres-
pondência, por carta telecópia ou outro meio tecnologicamente mais
avançado com assinatura digitalizada do administrador impedido de
estar presente na reunião.

ARTIGO 17.º

Secretário

A administração poderá, em qualquer momento, designar um se-
cretário da sociedade e um suplente, com as funções e competência
que lhes são atribuídas por lei.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 18.º

Fiscal único

1 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a fiscalização
da sociedade compete a um fiscal único e a um suplente, com os re-
quisitos estabelecidos na lei, eleitos pela assembleia geral para manda-
tos renováveis de três exercícios sociais.

2 — Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da socie-
dade poderá ser confiada a um conselho fiscal, nos termos da lei.

CAPÍTULO IV

Funcionamento da sociedade

ARTIGO 19.º

Aplicação de resultados

1 — O lucro líquido, legal e contratualmente distribuível, terá a
aplicação que, sob proposta do conselho de administração, a assem-
bleia geral determinar.

2 — O conselho de administração pode, obtido o parecer favorável
do fiscal único, deliberar, por uma só vez, na segunda metade de cada
exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsíveis, observados
os limites legais.

ARTIGO 20.º

Direito de informação dos accionistas

1 — Sendo solicitadas informações à administração, disporá esta
do prazo de 30 dias para conceder a resposta devida, sem prejuízo de
disposições legais imperativas que, para uma situação concreta, esta-
beleçam um prazo inferior.

2 — O conselho de administração poderá regulamentar o exercício
do direito de informação, devendo submeter eventual regulamento à
assembleia geral subsequente à respectiva aprovação, sem prejuízo de
o mesmo se considerar desde logo vigente e eficaz.

ARTIGO 21.º

Remunerações

1 — Sem prejuízo do disposto no número três, os diversos titulares
dos órgãos sociais não serão remunerados, salvo se diversamente de-
liberado pela assembleia geral.

2 — Uma vez deliberada, pela assembleia geral, a remuneração dos
diversos titulares dos órgãos sociais, compete àquela assembleia, ou a
uma comissão de vencimentos por ela nomeada, e constituída por
três membros, fixar essa remuneração.

3 — A remuneração do revisor oficial de contas e a do secretário,
caso esteja designado, será estabelecida pela administração.

4 — Sendo estabelecido que a remuneração dos administradores
inclua uma participação nos lucros do exercício, a percentagem glo-
bal destes a utilizar para esse fim não pode exceder vinte cinco por
cento dos lucros do exercício que forem distribuíveis.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se e liquida-se nos termos previstos no Código
das Sociedades Comerciais e demais legislação que lhe for aplicável.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 23.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 e não contrarie
qualquer disposição deste contrato.

ARTIGO 24.º

Foro

Para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, designa-
damente quanto à validade das respectivas cláusulas e ao exercício
dos direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade, ou entre esta
e os membros dos seus órgãos ou liquidatários. é exclusivamente com-
petente o tribunal da comarca de Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009431308

MAQUIAVELLIS — ENGINEERING PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 836;
identificação de pessoa colectiva n.º 504407139.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 24 de
Novembro de 2005.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2007551411
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MEDIPORTELA — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 285;
identificação de pessoa colectiva n.º 506278820; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 15/20051130.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 15/20051130.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: o não sócio José Manuel Ferreira Montalvão da Cunha,

casado, Rua do Nilo, lote 460.02.A, 4.º, direito, Moscavide.
Data da deliberação: 29 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2008437132

PORTNORMA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 813;
identificação de pessoa colectiva n.º 504515705; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e datas das apresenta-
ções: 13/20051130 e 05/20051108.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
N.º 2 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 13/20051130.
Facto: Cessação de funções de presidente do conselho de adminis-

tração.
Presidente do conselho de administração: Fernando Ferreira de

Almeida.
Causa: óbito.
Data: 23 de Agosto de 2005.
N.º 3 — Apresentação n.º 05/20051108.
Facto: nomeação de presidente do conselho de administração.
Presidente: Lydia Maria Purvin de Figueiredo Almeida, viúva, Ala-

meda das Linhas de Torres, 143, Lisboa.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Data: 28 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009604431

A. COSTA — TRANSACÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08649/
790620; identificação de pessoa colectiva n.º 500870829; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 12/20051130.

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2003, lavrada de fl. 72
a fl. 74 v.º do livro n.º 53-D das notas do Cartório Notarial de Alverca
do Ribatejo, foram alterados o artigo 4.º e o n.º 1 do artigo 6.º do
contrato da sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social é de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove
euros e oitenta e nove cêntimos dividido em cinco quotas uma de
quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cênti-
mos em nome de António Dias dos Santos, uma no valor de quatro
mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos em
nome da sócia Maria Isabel Ferreira da Silva Santos, uma no valor de
dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove cên-
timos em nome de Paulo Jorge da Silva Santos, duas quotas iguais nos
valores de seis mil duzentos e trinta e quatro euros e noventa e sete
cêntimos cada uma em nome da sociedade Valor Social, Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A.

6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
foi deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios António
Dias dos Santos, Paulo Jorge da Silva Santos já nomeados gerentes e
em representação da sócia Valor Social, Sociedade Gestora de Partici-
pações Sociais, S. A, António Marcos Bica Morais e Maria Odete

Moreira Campoa Bica Morais, casados, residentes no Largo Castro
Soromenho, 4, 3.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Lisboa, já nomeados gerentes.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009613643

LOPES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3911;
identificação de pessoa colectiva n.º 501218882; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrições n.os 8 e 11; números e data das apre-
sentações: 07/20050901; of. 08/20050901 e 10/20050901.

Certifico que por escritura de 11 de Abril de 2005 f1. 69 do livro
n.º 212-A do Cartório Notarial de Odivelas, rectificada por escritura
de 10 de Agosto de 2005, fl. 145 do livro n.º 6-H e em 23 de No-
vembro de 2005 foi redenominado o capital em 1995,20 euros e
reforçado com 3004,80 euros em dinheiro pelo que passou para 5000
euros.

Mais certifica que pelas mesmas escrituras foi efectuado o seguinte
acto de registo:

N.º 5 — Averbamento n.º 1; of. apresentação n.º 08/20050901.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Eduardo do Espírito Santo Parada Gonçalves.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Abril de 2005.
Mais certifica que pelas mesmas escrituras foram alterados os arti-

gos 4.º e 6.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.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 cada, uma pertencente ao sócio Luís Fi-
lipe Veiga Machado da Costa, e outra, pertencente à sócia Maria de
Lurdes Caetano Miguel da Costa.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou a não
sócios.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Filipe Veiga Ma-
chado da Costa.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009590112

AUTO TÁXIS JOMÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 135;
identificação de pessoa colectiva n.º 500516650; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 01/20051130.

Certifico que, com base na deliberação de 22 de Novembro de 2005,
constante da acta n.º 41, da assembleia geral da sociedade em epígra-
fe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: nomeação de gerente.
Gerente: o sócio 3) Ismael dos Santos Rebelo.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009999185

MÁRIO RUI RODRIGUES, COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 506/
20051018; identificação de pessoa colectiva n.º 504100890;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: of. 09 e 11/20051118.
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Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 107 a fl. 108 v.º do livro n.º 46-A do Cartório Notarial de Lisboa,
a cargo do notário Rui Manuel Januário, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: António Manuel Santana Braz.
Causa: renúncia.
Data: 21 de Outubro de 2005.
Mais certifico que, pela mesma escritura e relativamente à mesma

sociedade, foram alterados o n.º 1 do artigo 3.º, e o n.º 1 do artigo 4.º,
do respectivo contrato de sociedade, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte
e cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de vinte
e dois mil e quinhentos euros do sócio Manuel Afonso de Jesus Bas-
tos, e outra de dois mil e quinhentos euros do sócio Strungari Ion.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios Manuel Afonso de Jesus Bastos, e Strungari Ion que desde
já ficam nomeados gerentes.

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

Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009605187

J. R. MENEZES CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07457/
890927; identificação de pessoa colectiva n.º 502240903; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 16/20051213.

Certifico que, pela acta n.º 09/20050502 da assembleia geral, foi
efectuado o seguinte acto de registo relativamente à sociedade em
epígrafe:

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Maria do Rosário Morgado de Oliveira e Mene-

zes Cordeiro, casada, residente na Urbanização da Portela, 192, 5.º,
esquerdo, Sacavém.

Data: 2 de Maio de 2005.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009612884

MONTEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 03016/
781026; identificação de pessoa colectiva n.º 500776750.

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

4 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009191994

CASA DE REPOUSO HERNANDEZ. L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 516/
970213; identificação de pessoa colectiva n.º 503777765; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/20051214.

Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 129 a fl. 130 v.º do livro n.º 5-A do Cartório Notarial de Loures,
a cargo da notária Lúcia Ataíde, foram alterados os artigos 3.º e 4.º
do contrato da sociedade em epígrafe, que passaram 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 três quotas, duas iguais do valor
nominal de novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos,

pertencentes uma a cada um dos sócios Alfredo Renato Fernandes
Hernandez e Ana Marta Fernandes Hernandez Antunes e outra do
valor nominal de três mil e quatro euros e oitenta cêntimos, perten-
cente ao sócio Alfredo José Hernandez Prazeres.

ARTIGO 4.º

A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Alfredo Renato
Fernandes Hernandez e Ana Marta Fernandes Hernandez Antunes, já
nomeados gerentes e pelo novo sócio Alfredo José Hernandez Praze-
res, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a interven-
ção de qualquer um deles dos gerentes para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009613082

FRUMIX — COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 345/
990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504487566.

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

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009605977

ESCOLA DE CONDUÇÃO PINHEIRO DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 231/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505882230.

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

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009613376

JOÃO TEIXEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 378/
20031111; identificação de pessoa colectiva n.º 506718905.

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

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009608798

TRANSPORTES MARDEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02928/
680925; identificação de pessoa colectiva n.º 500677654.

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

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009890205

TRANSPORTES CASTANHEIRA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 371/
970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503880965.

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

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009890280
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CARDOSO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5583/
860403; identificação de pessoa colectiva n.º 501607307.

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

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009890272

PERJUVICONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7222;
identificação de pessoa colectiva n.º 502165847; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 16/20051205.

Certifico que, por escritura de 27 de Novembro de 2005, a fl. 88
do livro n.º 136-D do 22.º Cartório Notarial de Lisboa foi reforçado
o capital da sociedade com 2 512 050$ por incorporação da conta
das reservas pelo que passa para 5 012 050$ tendo sido alterado o
artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, integralmente reali-
zado em dinheiro, corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de doze mil e quinhentos euros, cada, uma de cada sócio
António Catalão Peres e Maria, Júlia Sequeira Dia Peres.

O texto actualizado dos estatutos está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009613856

DIAS ROCHA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 504437712; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 10/20051209.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2005, a fl. 62
do livro n.º 16-A do Cartório Notarial de Odivelas foi efectuado o
seguinte acto de registo:

N.º 9, of. apresentação n.º 10/20051209, averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Avelino da Costa Rocha.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009613694

PEDRO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09425;
identificação de pessoa colectiva n.º 502661704.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2011183375

TINDIC — TINTAS E DILUENTES, COMÉRCIO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 013;
identificação de pessoa colectiva n.º 503179825.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2010818733

ALVES & BOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08444;
identificação de pessoa colectiva n.º 502533595.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009611489

FUNERÁRIA CENTRAL DO PRIOR VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 505333368.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2003965980

J. A. PIRES — AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 314;
identificação de pessoa colectiva n.º 504451456.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2003965998

AUTO-GUDA — PINTURA E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 244;
identificação de pessoa colectiva n.º 505867540.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2007548054

ESPADA & BERNARDO — REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 028;
identificação de pessoa colectiva n.º 504260642.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2007548038

AUTO PEDRÃO — REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 713;
identificação de pessoa colectiva n.º 505627507.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2007548046
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C.  P. M. — PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 247;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245259.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2011183367

MATEXPLÁS — MÁQUINAS E MATÉRIAS PRIMAS
PARA PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 277;
identificação de pessoa colectiva n.º 500653267.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2003939245

M-I — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 504004450.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2007546434

EVIC PORTUGAL — EMPRESA DE VALORIZAÇÃO
E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 958;
identificação de pessoa colectiva n.º 505054302.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2010519132

MAQUIÉLIO — ESCAVAÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 856;
identificação de pessoa colectiva n.º 505762692.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2010282590

REALVAZ — GESTÃO, PLANEAMENTO E EXECUÇÃO
DE OBRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 502722290.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2006516825

VICENTE & MARIA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09607;
identificação de pessoa colectiva n.º 502811900.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2006516817

TRANSAUTO — TRANSPORTES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 503666459.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009400577

LUÍS FILIPE SIMÕES — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 504899198.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009611527

AMADEU & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6608;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976639.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2011388163

CONJOCASIL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05088;
identificação de pessoa colectiva n.º 501559043.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2000137830

AUTO MIXTO — DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO
E ALUGUER DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 684;
identificação de pessoa colectiva n.º 503335762.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2003920757

NUNES & FERRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 500655120.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 29 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009847709

LITHO FORMAS PORTUGUESA — IMPRESSOS
CONTÍNUOS E MÚLTIPLOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 01848;
identificação de pessoa colectiva n.º 500166773.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 28 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2002416095

JUBILADO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 599;
identificação de pessoa colectiva n.º 505495350.

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

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2004653132

NOVA META — COMÉRCIO ALIMENTAR
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 581;
identificação de pessoa colectiva n.º 507533739; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20051121.

Certifico que, por escritura de 18 de Novembro de 2005, a fl. 53
do livro n.º 440 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe em que
é único sócio António Cordeiro Ribeiro e que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nova Meta — Comércio Alimen-
tar, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Ponte de Frielas, Rua do Co-
mandante Sacadura Cabral, 91, freguesia de Santo António dos Cava-
leiros, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
representação e distribuição de produtos alimentares, bebidas alcoóli-
cas e não alcoólicas, produtos de limpeza e higiene corporal, artigos
de decoração para o lar.

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.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009604989

CONTA SÉRIA, CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 840;
identificação de pessoa colectiva n.º 504985477.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Junho de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2002748993

HARDWEB — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente denominada HARDWEB — SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 123/
20010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505275554; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 19/20051111.

Certifico que, por escritura de 10 de Novembro de 2005, lavrada
de fl. 21 a fl. 23 v.º do livro de notas n.º 186 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa 2, foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe pelo constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HARDWEB — Soluções Informá-
ticas, Unipessoal, L.da.

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 9 de Abril, lote 15, 2.º,
esquerdo, Bairro da Boavista, freguesia de Camarate, concelho de
Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio a retalho de equipa-
mento informático e software, programação e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil e um euros, representado por duas quotas: uma do valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros (bem próprio) e
uma do valor nominal de três mil trezentos e trinta e quatro euros
(bem comum), ambas tituladas pelo sócio único Aurélio Custódio
Rodrigues

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 — É gerente o sócio único Aurélio Custódio Rodrigues Francis-
co, já designado.

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-
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mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009597850

TEIMATIAS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 564/
20051109; identificação de pessoa colectiva n.º P 507517229;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20051109.

Certifico que, por escritura de 8 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 142 a fl. 143 v.º do livro de notas n.º 438 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa 1, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TEIMATIAS — Prestação de
Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Sacavém no Reduto Monte
Cintra ou Forte Sacavém, 1, bloco 2, 5.º, letra B, freguesia de Saca-
vém, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de limpeza;
exploração de lavandarias e engomadarias; serviços de canalizador;
instalação e manutenção de equipamentos de segurança; serviços de
reparações domésticas; organização de eventos; exploração de activi-
dades hoteleiras, designadamente, restauração, cafetaria, pastelaria,
snack-bar e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de quatro mil euros titulada pelo sócio João Pedro Câmara
Matias e a outra no de mil euros titulada pela sócia Ana Margarida
dos Santos Teixeira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

O sócio João Pedro Câmara Matias fica, desde já, nomeado gerente.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009597826

OPERAUDIO — PRODUTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 477/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503301663.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598482

JOSÉ CARLOS LOURENÇO — ESTOFOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 624/
20010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505539454.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003930183

TURBO-LOURES — SOCIEDADE REPARADORA
DE TURBOCOMPRESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09162/
920128; identificação de pessoa colectiva n.º 502696613.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597176

SOCIEDADE REPARADORA DE BOMBAS INJECTORAS,
LOURES-DIESEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06416/
871012; identificação de pessoa colectiva n.º 501904832.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597168

MOTA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 905/
931209; identificação de pessoa colectiva n.º 503139807.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003930744

ARMINDO, SILVA & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05817;
identificação de pessoa colectiva n.º 501710353.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 25 de
Novembro de 2005.

6 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009605926

PINOT NOIR — REPRESENTAÇÃO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 507013492; inscrição n.º 2:
número e data da apresentação: 02/20051125.

Certifico que, por escritura de 24 de Novembro de 2005, lavrada
de fls. 110 a 110 v.º do livro de notas n.º 48 do Cartório Notarial
sito em Lisboa, do notário licenciado Pedro Nunes Rodrigues, relati-
vamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de
registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009605918

AUTO TÁXIS PINHO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 283/
961112; identificação de pessoa colectiva n.º 500532770.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598822

MESQUITA — OFICINA DE SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 536/
980312; identificação de pessoa colectiva n.º P 974501832.

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

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598806

BUELCASA — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 452/
20020419; identificação de pessoa colectiva n.º 506132641.

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

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009599080

ROPESO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 419/
20050818; identificação de pessoa colectiva n.º 503520411.

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

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2008001342

CENTRO FISIOTERÁPICO E DE REABILITAÇÃO
REAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3594;
identificação de pessoa colectiva n.º 501088385.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregue em 20 de
Outubro de 2005.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2003202960

CENTRO FISIOTERÁPICO E DE REABILITAÇÃO
REAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3594;
identificação de pessoa colectiva n.º 501088385.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregue em 20 de
Outubro de 2005.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2003216596

FILJOPAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 505383721.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2003 e 2004, entregue em
20 de Outubro de 2005.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2007551446

AUTO TÁXIS RIJOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 156;
identificação de pessoa colectiva n.º 504748378.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000, entregue em 31 de
Janeiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003154949

FACEQUI — COMÉRCIO E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 511/
940823; identificação de pessoa colectiva n.º 503301574.

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

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597427

A. F. TEIXEIRA — COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8860/
910301; identificação de pessoa colectiva n.º 501754270.

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

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598610

SADOLAZER — COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 584/
20040326; identificação de pessoa colectiva n.º 506863816.

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

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598598

QUECHANATO — CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 309/
20030925; identificação de pessoa colectiva n.º 506654028.

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

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598628

FORMA — COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 896/
20030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506406300.

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

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598601

JOCONDE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 811/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503920215.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009902785

JFMP — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 613/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505250098.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2011209854

ESDEL — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 112/
870925; identificação de pessoa colectiva n.º 501884785.

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

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597419

SATÉLITE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 996/
991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504648659; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 02/20051025.

Certifico que, pela acta n.º 10, de 1 de Outubro de 2005, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo relativamente à sociedade em epígrafe:

Apresentação n.º 02/20051025.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Hugo Filipe Alves Carvalho.
Data: 1 de Outubro de 2005.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598946

IDEAL PNEUS DE SACAVÉM — COMÉRCIO DE PNEUS
E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 891/
20000829; identificação de pessoa colectiva n.º 505112507;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/20051017.

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

Facto: cessação de funções de administrador.
Administradores: José Lopes Serra e Paulo Alexandre da Silva Serra.
Causa: renúncia.
Data: 8 de Setembro de 2005.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009619145

TRANSPORTES J. A. GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9649;
identificação de pessoa colectiva n.º 502821973; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 20/20051018.

Certifico que, por escritura de 12 de Outubro de 2005, a fl. 58 do
livro n.º 47 do Cartório de Luís Alvim Pinheiro Belchior foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

N.º 5 — Apresentação n.º 20/20051018.

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009598997

J. A. GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 460;
identificação de pessoa colectiva n.º 502417927; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 19/20051018.

Certifico, que por escritura de 12 de Outubro de 2005, a fl. 57 do
livro n.º 47 do Cartório de Luís Alvim Pinheiro Belchior foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

5 — Apresentação n.º 19/20051018.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009598989

EXPO-ALIMENTAR — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DOMÉSTICOS E ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente denominada EXPO-ALIMENTAR
COMÉRCIO DE ARTIGOS DOMÉSTICOS

E ALIMENTARES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 261;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245526; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 11; números e data das apresenta-
ções: 15 e 16/20051018.

Certifico que, por escritura de 3 de Agosto de 2005, a fl. 121 do
livro n.º 323-F do Cartório Notarial de Vila Franca foi efectuado o
seguinte acto de registo:

4 — Averbamento n.º 1, Apresentação of. n.º 15/20051018.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Pedro Marques da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 3 de Agosto de 2005.
Mais certifico que, pela mesma escritura foi transformada a socie-

dade, passando a ser regida pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Expo-Alimentar — Comércio de Arti-
gos Domésticos e Alimentares, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem sede na Rua de Cabo Verde, lote C, 11-A, Prior
Velho, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures, a qual pode ser
transferida para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, mediante deliberação da assembleia geral.

3.º

O objecto consiste na comercialização de artigos domésticos, or-
namentais e produtos alimentares pré-embalados.

4.º

O capital social é de duzentos mil euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma única quota de valor igual,
titulada pela sócia.

5.º

A gerência da sociedade pertence à sócia Sónia Maria Marques da
Silva.

§ único. A sociedade obriga se com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009619200
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TÁXIS ESTRELA DE BERNA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 000/
20030314; identificação de pessoa colectiva n.º 500501874; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 12/20051018.

Certifico que, por escritura de 12 de Outubro de 2005, lavrada de
fl. 6 a fl. 7 v.º do livro n.º 14-A das notas do Cartório Notarial sito
em Lisboa, da notária licenciada Isabel Catarina Ferreira, foram alte-
rados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, n.º 1, do contrato da sociedade em epí-
grafe, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Táxis Estrela de Berna,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Portela dos Carva-
lhos, 6, Chamboeira, freguesia de Bucelas, concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde a uma quota de igual valor na titularidade do seu único sócio
Manuel Inácio Frutuoso.

ARTIGO 5.º

1 — É gerente o não sócio José Fernando da Silva Martins.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2010623290

ELECTRO VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6138;
identificação de pessoa colectiva n.º 501812725; inscrição
n.º 10 244; número e data da apresentação: 05/20051018.

Certifico que, por escritura de 6 de Julho de 2005, lavrada de fl. 123
a fl. 123 v.º do livro n.º 322-F das notas do 2.º Cartório Notarial de
Vila Franca de Xira, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2007533278

GASODUTO CAMPO MAIOR — LEIRIA-BRAGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 148;
identificação de pessoa colectiva n.º 503378801; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 10/20051020.

Certifico que, pela acta n.º 17, de 24 de Junho de 2005 foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

N.º 22 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 10/20051020.
Facto: recondução dos membros dos órgãos sociais.
Mandato: 2005.
Data da deliberação: 24 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009637062

GASODUTO BRAGA-TUY,  S .  A .

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 503379387; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 09/20051020.

Certifico que, pela acta n.º 17, de 24 de Junho de 2005 foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: recondução de funções dos membros dos órgãos sociais.

Mandato: 2005.
Data da deliberação: 24 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009637054

MINI MERCADO RAFAEL BATISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 334/
20050711; identificação de pessoa colectiva n.º P 507341007;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20050711.

Certifico que, por escritura de 24 de Maio de 2005, lavrada de fl. 50
a fl. 51 do livro n.º 338-F das notas do 23.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mini Mercado Rafael Batista, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Norte, 72, Bairro do
Cativo, freguesia de Santa Iria de Azoia, concelho de Loures.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação quer em Portugal quer no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social mini-mercado, nomeadamente
comércio retalho de produtos alimentares, higiene e limpeza.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, corresponde a uma única quota pertencente ao sócio Ma-
nuel Rafael Vieira Batista.

2 — O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça nas condições e termos definidos em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio, Manuel Rafael Vieira
Batista.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original,

28 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009749995

ROTEB — RECOLHA E COMERCIALIZAÇÃO
DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 564;
identificação de pessoa colectiva n.º 505471647; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20051118.

Certifico que, por escritura de 4 de Novembro de 2005, a fl. 83 do
livro n.º 83 do Cartório Notarial de Oeiras de Maria Cristina Castro
de Vilhena Fragoso, foi alterado o n.º 1 do artigo 3.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros e corresponde à soma
das duas quotas dos sócios: uma quota do valor nominal de quarenta e
cinco mil euros, pertencente ao sócio Manuel Augusto dos Santos; e
uma quota do valor nominal de cinco mil euros, pertencente à sócia
Maria Madalena Lúcia Gandares Santos.

2 — ...............................................................................................
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3 — ...............................................................................................

Que em tudo o mais mantêm em vigor o aludido contrato de socie-
dade.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009605071

SEVEN CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 369;
identificação de pessoa colectiva n.º 505897040; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 08/20051117.

Certifico que, por escritura de 15 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 70 a fl. 70 v.º do livro n.º 16-A do Cartório Notarial Privativo
da Dr.ª Maria Cristina Castro de Vilhena Fragoso, 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.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009605136

EGEO — SGPS, S. A.
(anteriormente denominada AMBILIA — SGPS, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 571;
identificação de pessoa colectiva n.º 507240499; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/20051116.

Certifico que, por escritura de 24 de Outubro de 2005, fl. 78 do
livro n.º 1-L do Cartório Notarial do Notário João Maia Rodrigues,
foram alterados os n.os 1 e 2 do artigo 1.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a denominar-se EGEO — SGPS, S. A., e
durará por tempo indeterminado.

2 — A sociedade tem sede na Rua de Miguel Bombarda, 71, Quinta
dos Almostéis, freguesia da Sacavém, concelho de Loures.

3 — (Mantém-se.)

O texto actualizado dos estatutos está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009604997

TRANSPORTADORA CENTRAL DE SÃO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 580;
identificação de pessoa colectiva n.º 500449350; inscrições n.os 7
e 8; números e data das apresentações: 05 e 06/20051121.

Certifico que, por escritura de 19 de Setembro de 2005, a fl. 3 do
livro n.º 3-A do Cartório Notarial dos Olivais, foi alterado o arti-
go 1.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

N.º 7 — Apresentação n.º 05/20051121.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua de Alexandre O’Neil, Quinta de Santo António da Serra,

lote 20, loja direita, Prior Velho, Loures.
Mais certifica que por acta n.º 30, de 21 de Outubro de 2005, foi

efectuado o seguinte acto de registo:
N.º 28 — Apresentação n.º 06/20051121.
Gerente nomeada: Maria de Lurdes da Silva Gomes Ferreira.
Data da deliberação: 21 de Outubro de 2005.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009604970

VÍTOR ALVES LUÍS — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 507018729; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/20051118.

Certifico que, por documento particular de 25 de Outubro de 2005,
foi constituída a sociedade unipessoal referida em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

No dia 25 do mês de Outubro do ano de 2005, Vítor Alves Luís,
casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Paula Fernanda
Ribeiro Pina Alves, natural da freguesia de Cabril, concelho de Pam-
pilhosa da Serra, residente na Rua de Gomes Freire, lote 1, 2.º, C, em
Queluz, na freguesia de Queluz, concelho de Sintra, portador do bilhe-
te de identidade n.º 4457762, emitido em 8 de Maio de 2003, pelo
Serviços de Identificação Civil em Lisboa, número de identificação
fiscal 157083144.

Vem constituir uma sociedade unipessoal por quotas, nos termos
dos artigos 270.º-A a 270.º-G, designadamente artigo 270.º-A, n.º 4,
do Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 262/86, de 2 de Setembro, com as subsequentes alterações, nome-
adamente o Decreto-Lei n.º 36/2000, de 14 de Março, a sociedade
unipessoal por quotas que se regulará pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vítor Alves Luís — Sociedade
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Salgado Zenha, lote 6,
na freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, e do mesmo modo podem ser criadas,
transferidas ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio e indústria de equipamentos
de luz, som e imagem profissional, serviços de montagem, assistência
e reparações; bem como o aluguer dos mesmos. Produção e realiza-
ção de espectáculos e eventos sem instalações fixas, produções publi-
citárias e marketing cultural e recreativo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000 e corresponde a uma quota pertencente ao único sócio
Vítor Alves Luís.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade pertencem a quem o
sócio indicar por meio de deliberação, e pode ser ou não remunerada,
conforme for deliberado pelo sócio.

2 — Desde já fica nomeado gerente o sócio Vítor Alves Luís.
3 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio único Vítor Alves Luís fica autorizado a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, desde que estes sirvam a prossecução do
objecto social, nos termos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades
Comerciais, e fica desde já autorizado a proceder ao levantamento do
capital social depositado para fazer face às despesas da sociedade com
a constituição, registo, publicações e sua instalação.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002555338

AMAAN — CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 506980774; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20051118.
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Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2005, a fl. 33
do livro n.º 49-A do Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AMAAN — Construções e Investimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, Rua C,
lote 6, Vale Figueira, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra
forma de representação da sociedade quer em Portugal, quer no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e compra e venda de
imóveis.

3.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de cento e quarenta e nove mil e novecentos euros, pertencente
ao sócio Mohamad Afzal Mahomed e outra no valor nominal de cem
euros, pertencente ao sócio Mohammad Amaan Mohamad Afzal.

5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou não sócios
que nela forem nomeados, ficando desde já nomeado gerente o sócio,
Mohamad Afzal Mahomed.

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

6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, tendo os sócios não cedentes sempre o direito de preferência, o
qual, de seguida se defere à sociedade.

Está conforme o original,

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009605152

TASCA DOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07065/
890220; identificação de pessoa colectiva n.º 502122790.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009596790

HEPTACAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 460/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506778193.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597184

JÚLIO LICÍNIO PEDRO QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07228/
890510; identificação de pessoa colectiva n.º 502167149.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597150

BALANÇAS LUÍS MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06921/
881104; identificação de pessoa colectiva n.º 502064030.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003930698

CARLOS E FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 04910/
840605; identificação de pessoa colectiva n.º 501464883.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003930655

PHILIP BRENTON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 212/
20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 501996303.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003930639

RAQUEL & OLIVEIRA — JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 223/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503748528.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003930736

ESOTÉRICO — CONSULTORES DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5585/
860403; identificação de pessoa colectiva n.º 501655514.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598490

ARTAUDIO — PRODUTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 763/
980601; identificação de pessoa colectiva n.º 504162659.

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

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598504

ENG. J. ARANTES E OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 288;
identificação de pessoa colectiva n.º 501365281; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 03 e 04/20051118.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
N.º 3 — Apresentação n.º 03/20051118.
Facto: nomeação de secretário e secretário suplente.
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Secretário efectivo — Carla Dias Alves, Avenida de Frei Miguel
Contreiras, 54, 4.º, Lisboa.

Suplente — Elsa Bayó, Rua do Ouro, 48, 2.º, Lisboa.
Data da deliberação: 26 de Setembro de 2005.
N.º 4 — Apresentação n.º 04/20051118.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009605144

RETIRO DA FONTE PERRA, CAFÉ E PASTELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 587;
identificação de pessoa colectiva n.º 507521161; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20051123.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2005, a fl. 38
do livro n.º 328-F do 2.º Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Retiro da Fonte Perra, Café e
Pastelaria — Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Barbosa du
Bocage, 16-A, Sacavém, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto café, pastelaria, snack-bar, comidas e
bebidas e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, representado por a uma quota de igual valor
nominal pertencente ao sócio único Paulo César Marques da Silva.

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 em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a 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 na lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares de empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo, e desde que em sociedades por quotas
não fique na situação de único sócio.

Mais declara o outorgante não ser sócio mais nenhuma sociedade
unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009605004

ZOO CASTELHANA — COMÉRCIO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 586;
identificação de pessoa colectiva n.º 507407385; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20051123.

Certifico que, por escritura de 26 de Setembro de 2005, a fl. 23 do
livro n.º 326-F do 2.º Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Zoo Castelhana — Comércio de
Animais de Estimação, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede so-
cial na Rua da Primavera, lote 197, loja, freguesia de São João da
Talha, concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de animais
de estimação, plantas, rações e artigos relacionados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, que corresponde a uma quota de igual valor pertencente
à única sócia Maria Luísa Antunes da Costa Silva da Encarnação.

2 — À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de vinte vezes o capital social, por delibera-
ção da assembleia geral e nos termos por ela fixados.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à única
sócia, desde já nomeada gerente.

2 — A nomeação de novos gerentes compete à assembleia geral,
podendo a gerência ser entregue a terceiro não sócio.

3 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, em
juízo e fora dele, quer activa, quer passivamente, com a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009605764

SEQUEIRA & PRIORI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 04896;
identificação de pessoa colectiva n.º 501564217; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 04/20051123.

Certifico que, por escritura de 11 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 80 a fl. 81 do livro n.º 7 do Cartório Notarial Privativo da Dr.ª
Maria Fátima Fernandes Ramada de Sousa, foi aumentado o capital
de € 1995,20 para € 5000, tendo sido alterado o artigo 3.º do con-
trato social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros, representado por duas quotas de dois mil e quinhentos euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009605756

CÂNDIDO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00821;
identificação de pessoa colectiva n.º 500052271; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 02/20051123.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 123 a fl. 123 v.º do livro n.º 16-A do Cartório Notarial Priva-
tivo da Dr.ª Maria Cristina Castro de Vilhena Fragoso, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 21 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009605233

GENEBRA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 081;
identificação de pessoa colectiva n.º 505679140; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/20051122.

Certifico que, por escritura de 17 de Setembro de 2002, lavrada de
fl. 13 a fl, 13 v.º, do livro n.º 212-F, das notas do Cartório Notarial
da Baixa da Banheira, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Vítor Manuel Mendes da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009605438

TERRAÇOS DO MILÉNIO, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504974564; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 08/20051123.

Certifico que por acta n.º 7 de 8 de Julho de 2005 foi efectuado o
seguinte acto de registo:

03 — Apresentação n.º 08/20051122.
Facto: mudança de sede.
Sede: Rua de João Fandango, 9, Urbanização das Urmeiras, Loures.

O texto actualizado dos estatutos está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003931759

AUTO TÁXIS HELDERCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 668;
identificação de pessoa colectiva n.º 503330957; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 02/20051122.

Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 65 a fl. 66 do livro n.º 3-A do Cartório Notarial Privativo do
Dr. João António Pinto Diniz Ferreira, foi alterado o artigo 3.º do
contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de catorze mil novecentos e sessenta e três euros
e noventa e quatro cêntimos, integralmente realizado e corresponde
à soma das quatro quotas seguintes: uma quota de valor nominal de
onze mil novecentos e setenta e um euros e catorze cêntimos, per-
tencente ao sócio Alberto Botelho de Carvalho, e três quotas do valor
nominal de novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Horácio Hélder Pedro de
Carvalho, Alberto Jorge Pedro de Carvalho e Carlos Lúcio Pedro de
Carvalho.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009602196

ALVES & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 03889;
identificação de pessoa colectiva n.º 501212221; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e data das apresenta-
ções: of. 03 e 05/20051122.

Certifico que, por escritura de 29 de Março de 2005, exarada de
fl. 34 a fl. 35 do livro n.º 494-L do 20.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: António Carlos Gil Baptista;
Causa: renúncia;
Data: 29 de Março de 2005.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: o sócio Mário Domingos dos Reis Achada.
Data da deliberação: 29 de Março de 2005.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2002420688

METALTALHA — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 507361652; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051122.

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2005, a fl. 2 do livro
n.º 22 do Cartório Notarial do Notário Pedro Alexandre Barreiros
Nunes Rodrigues, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de METALTALHA — Serralharia
Civil, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de São Lourenço, 33, cave,
Bairro Quinta de São Lourenço, freguesia de São João da Talha, con-
celho de Loures.

2 — A gerência poderá, sem dependência do consentimento ou
parecer de outros órgãos sociais, transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe.

3 — Pode a sociedade criar, transferir ou extinguir sucursais, fili-
ais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade terá por objecto o fabrico e montagem de caixilharia
de alumínio, serralharia de ferro, vidro e similares para obras públicas
ou particulares.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de cinco mil
euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de
dois mil quinhentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio João Paulo
dos Reis Pereira de Aguiar, uma no valor nominal de mil setecentos
e cinquenta euros, pertencente ao sócio Lúcio Henrique Bravo Mo-
reira, e uma no valor nominal de setecentos euros pertencente à só-
cia Cecília Filomena Ornelas de Mendonça.

ARTIGO 5.º

1 — São livremente permitidas a divisão e cessão, total ou parcial,
das quotas entre sócios.

2 — Ficam sujeitas ao consentimento da sociedade e dos sócios as
cessões de quotas a favor de estranhos, gozando estes de um direito
de preferência, com eficácia real, a exercer nos termos gerais.

ARTIGO 6.º

1 — Poderá a sociedade, sem conhecimento dos seus titulares, e
por simples deliberação da assembleia geral, amortizar as quotas de
qualquer sócios, quando:

a) As quotas tenham sido objecto de penhora, arresto, arrolamen-
to, adjudicação, arrematação ou outra previdência judicial ou quando
por qualquer outra forma, deixaram de estar na livre disposição do
seu titular;

b) Seja violado o direito de preferência consagrado no pacto social;
c) Se verificar a interdição, inabilitação, insolvência ou falência de

qualquer sócio.
2 — A amortização será feita pelo valor do último balanço apro-

vado.
ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares e
suprimentos até ao limite do dobro do capital social, as quais deverão
ser reembolsadas no prazo de três anos.
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ARTIGO 8.º

Fica proibido a qualquer sócio ou gerente, envolver a sociedade em
actos ou contratos estranhos ou contrários ao objecto social, tais como
fianças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes, o
que a acontecer será ineficaz para a sociedade e da responsabilidade
única e pessoal do interveniente, o qual ainda fica obrigado a indem-
nizar a sociedade por qualquer prejuízo que lhe cause.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida
por dois gerentes, ficando desde já nomeados gerentes os sócios João
Paulo dos Reis Pereira de Aguiar e Lúcio Henrique Bravo Moreira.

2 — A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado pelos sócios.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, não reunindo espontaneamente todos os só-
cios, serão convocadas por qualquer gerente, por sua iniciativa ou a
pedido de qualquer sócio, em carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009605446

FABICAÇA — FABRICO DA CARTUCHOS DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 572/
980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504162683.

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

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2008177297

ESTORES GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08025/
900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502435402.

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

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009598423

QUIFULO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 474;
identificação de pessoa colectiva n.º 505487934.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Novembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009174615

STOP RÁPIDO — CHAVES E FECHADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 503120510.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Novembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2004307781

AMPLIRESTAURA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 506834905.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Novembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009613651

LUCÍLIO MATOS TOUPA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2112;
identificação de pessoa colectiva n.º 500169586.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Novembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009174585

AMORIM & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1053;
identificação de pessoa colectiva n.º 500832617.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Novembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009174666

SANTOS & FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00545;
identificação de pessoa colectiva n.º 500554323.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Novembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009174623

MACOBRINCA II — EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 620;
identificação de pessoa colectiva n.º P 503439240; inscrições n.os 6
e 23; números e data das apresentações: 16 e 22/20051129.

Certifico que, por escritura de 20 de Maio de 2004, a fl. 13 do
livro n.º 76-J do 7.º Cartório Notarial de Lisboa rectificada por escri-
tura de 4 de Novembro de 2005, a fl. 85 do livro n.º 98 da Notária
Carla Cristina Soares, foi redenominado o capital para € 59 855,76 e
reforçado com € 144,24 em dinheiro subscrito em partes iguais pelos
sócios Jorge Monteiro, Manoel Teixeira, José Rebelo e Luís Miranda
com € 24,04 cada um e com € 48,08 por Violeta Carvalho e Lino
Carvalho, pelo que passou para € 60 000.

Mais certifico que pelas mesmas escrituras foram alterados os arti-
gos 3.º e 4.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de sessenta mil euros, dividido em seis quotas:
uma do valor nominal de doze mil euros, pertencente ao sócio Jorge
Filipe Rodrigues Monteiro; uma do valor nominal de doze mil euros
pertencente ao sócio Manoel Fernando Cabral Teixeira; duas per-
tencentes ao sócio António Gomes Vicente, dos valores nominais
de nove mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis
cêntimos (bem próprio) e de dois mil e vinte e quatro euros e quatro
cêntimos (bem comum); uma do valor nominal de doze mil euros,
pertencente ao sócio José Esperanço Rebelo; e outra do valor
nominal de doze mil euros, pertencente ao sócio Luís Oliveira
Miranda.
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ARTIGO 4.º

A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral, obrigando-se a sociedade com a assinatura de dois
gerentes.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009184343

TIBÉRIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2722;
identificação de pessoa colectiva n.º 500706131; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 13; números e data das apresenta-
ções: 14 e 15/20051129.

Certifico que, por escritura de 11 de Novembro de 2005, a fl. 40
do livro n.º 16-A do Cartório Notarial de Maria Cristina Castro de
Vilhena Fragoso, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 14/20051129.
Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Maria da Assunção Martins Fernandes Pires e Lucília

Martins Fernandes Pedro.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Novembro de 2005.

Mais certifico que pela mesma escritura foram alterados os arti-
gos 7.º e 10.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
não sócio Manuel de Matos Pires, obrigando-se a sociedade em todos
os seus actos e contratos com a sua assinatura.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não exija outras
formalidades, por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios, expe-
didas com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009613619

A.  C.  P. — ARTIGOS DE CAÇA E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 942/
970724; identificação de pessoa colectiva n.º 503943690; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 13/20051129.

Certifico que, por escritura de 3 de Agosto de 2005, lavrada de
fl. 26 a fl. 27 v.º do livro n.º 27-A, das notas do Cartório Notarial
sito em Lisboa, da notária licenciada Marta Chalaça, foi alterado o
artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, que passou a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de noventa
e nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito
cêntimos, e corresponde a uma única quota do mesmo valor nominal
pertencente ao sócio João Manuel Fernandes Esteves.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009613600

TRANSPORTES A TODO O GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 086;
identificação de pessoa colectiva n.º 503705322; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números e data das apresenta-
ções: of. 10 e 02/20051129.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2005, a fl. 18 do
livro n.º 16-D do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Of. Apresentação n.º 10/20051129, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Guilhermina Pereira da Fonseca Felício.
Causa: renúncia.
Data: 29 de Setembro de 2005.
Mais certifico que pela mesma escritura foi transformada a socie-

dade que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportes a Todo o Gás,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo de José Paulo d’Oliveira,
18, freguesia e concelho de Loures.

2 — Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros
e corresponde a uma quota de igual valor pertencente ao sócio Rafael
Custódio Duarte.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com objec-
to diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico, ficando-lhe todavia vedada a participação noutras
sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único Rafael
Custódio Duarte e pela não sócia Rossana Carina Gomes Duarte, já
designados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for decidido.

2 — A sociedade vincula-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de um gerente.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários para determinados
actos ou categorias de actos.

4 — É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade
em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos
estranhos ao objecto social.

5 — Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria socie-
dade em todos os actos e contratos estritamente necessários à pros-
secução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida, sendo
que, para tal a sociedade deverá ser transformada em sociedade co-
mercial por quotas em regime plural.

ARTIGO 7.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009605799

FAPAJAL — FÁBRICA DE PAPEL DO TOJAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 01918/
740228; identificação de pessoa colectiva n.º 500109192; inscri-
ção n.º 33; número e data da apresentação: 07/20051129.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2005, lavrada
de fl. 91 a fl. 91 v.º, do livro n.º 14-A, das notas do Cartório Notarial
sito em Lisboa, do notário licenciado Joaquim Mendes Lopes, foi al-
terado o n.º 1 do artigo 3.º, do contrato da sociedade em epígrafe, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O objecto da sociedade consiste na exploração da indústria do
papel, bem como a compra, venda, arrendamento de bens móveis e
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imóveis, comercialização, representação e transformação de deriva-
dos de papel, plásticos, embalagens, e outros produtos industriais bem
como serviços de gestão, organização, manutenção técnica, logística,
formação, cedência de mão de obra, consultoria, assunção de funções
de controlo e de coordenação, orientação noutras sociedades que pos-
suam correspondentes objectos sociais, ou não, aluguer de máquinas e
equipamentos, processamento de dados, investigação e desenvolvimento.

2 — (Mantém-se.)

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009613589

GAPEL — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TRANSFORMADOS DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 032/
20011127; identificação de pessoa colectiva n.º 503317900; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 06/20051129.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2005, lavrada
de fl. 90 a fl. 90 v.º, do livro n.º 14-A, das notas do Cartório Notarial
sito em Lisboa, do notário licenciado Joaquim Manuel Mendes Lo-
pes, foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a comercialização, representa-
ção e transformação de derivados de papel, plásticos, embalagens e
outros produtos industriais, bem como serviços de gestão, organiza-
ção, manutenção técnica, logística, formação, cedência de mão-de-
-obra, consultoria, assunção de funções de control e de coordenação,
orientação noutras sociedades que possuam correspondentes objectos
sociais, ou não, aluguer de máquinas e equipamentos, processamento
de dados, investigação e desenvolvimento.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009613570

F. M. L. MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 053;
identificação de pessoa colectiva n.º 504617575; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 03/20051129.

Certifico que, com base na deliberação de 31 de Outubro de 2005,
constante da acta n.º 03, da assembleia geral da sociedade em epígra-
fe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: nomeação de gerente.
Gerente: a sócia Paula Cristina Fernandes Lourenço Ribeiro.
Data da deliberação: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009613546

E. N. I. — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 305;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507317335; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; núme-
ros e data das apresentações: 01 e 02/20051129.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
N.º 2 — Apresentação n.º 02/20050906.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Álvaro Coelho Malacho, casado, Rua da Cidade de Ben-

guela JR, rés-do-chão, esquerdo, Bairro Angola, Camarate.
Data da deliberação: 7 de Julho de 2005.
N.º 1 — Apresentação n.º 03/20050906, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria Irene dos Santos Dias Inácio;
Causa: renúncia.
Data: 7 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009603605

AUTO TÁXIS MAÇA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 500520160; inscrição n.º 8 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 08/20050928 e 03/20051027.

Certifico que, por escritura de 30 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 143 a fl. 144 v.º do livro n.º 179 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foram alterados os arti-
gos 1.º, 2.º e 6.º do contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Maça Ferreira, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Arneiro, lote 7, freguesia de
São João da Talha, concelho de Loures.

ARTIGO 6.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, sendo obrigatória a assinatura do gerente com capacidade
profissional, nos actos que a requeiram.

3 — São gerentes os sócios Manuel Duarte Ferreira e Manuel An-
tónio Maça Ferreira, este com capacidade profissional, já designados.

Mais certifica que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Mário Gomes Morais Jordão.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Agosto de 2005.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930957

PÁTIO DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 534/
20051025; identificação de pessoa colectiva n.º P 507492862;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20051025.

Certifico que, por escritura de 24 de Outubro de 2005, lavrada de
fl. 38 a fl. 40 v.º do livro n.º 437 das notas do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pátio da Portela, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Portela, Rua de Vasco da Gama,

36, letra C, freguesia de Portela, concelho de Loures.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de actividades hotelei-
ras, designadamente restauração, pastelaria, cafetaria, gelataria, snack-
-bar e bar.

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,
uma no valor nominal de mil, seiscentos e sessenta e oito euros titu-
lada pelo sócio António José Ferreira Coelho, e as restantes duas no
igual valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros tituladas
uma por cada um dos sócios Vítor António Antunes Santos e Armando
da Silva Pereira.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta 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 dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 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
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597699

COZINUTRISÃ — CONFECÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO
DE REFEIÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 561/
20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505535017; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20051024.

Certifico que, por escritura de 24 de Outubro de 2005, lavrada de
fl. 118 a fl. 118 v.º do livro n.º 184 das notas do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, relativamente
à sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597672

KROMOCEL — PAPEL, HIGIENE E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 531/
20051024; identificação de pessoa colectiva n.º P 507470362;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20051024.

Certifico que, por escritura de 24 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 67 a fl. 68 v.º do livro n.º 25 A do 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Aveiro, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma KROMOCEL — Papel, Higiene e
Embalagens, L.da, e tem a sede na Rua do Arquitecto Dias Coelho,
sem número, instalações da FAPAJAL, armazém A, freguesia de São
Julião do Tojal, concelho de Loures.

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 importação, exportação e co-
mércio por grosso e a retalho de papel, plástico, embalagens e produtos
de limpeza e higiene.

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 dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor no-
minal de sete mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria do
Rosário Ferreira Maria e outra no valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros, pertencente ao sócio Nuno Ricardo Granja Estrela.

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
do Rosário Ferreira Maria.

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 cem 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.

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009599586

RED SWAT INC, CONSULTORIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 558/
20051107; identificação de pessoa colectiva n.º P 507396847;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20051107.
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Certifico que, por escritura de 5 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 93 a fl. 95 v.º do livro n.º 431 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe por On Target Challeng Inc.; Pedro Miguel de Sousa
Marques Simões e Edmundo José da Silva Santos, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Red Swat Inc, Consultoria e
Representações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Portela, Avenida das Escolas,
5, 7.º, C, freguesia da Portela, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação e consultoria nas áreas de
segurança e defesa; comércio, importação, exportação e representa-
ção de artigos de vestuário, acessórios, calçado e equipamento de apoio
à segurança.

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,
uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros titulada pela
sócia On Target Challenge Inc. e as restantes duas no igual valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros tituladas uma por cada um
dos sócios Pedro Miguel de Sousa Marques Simões e Edmundo José da
Silva Santos.

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 é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 leiti-

mários:
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

Os sócios Pedro Miguel de Sousa Marques Simões e Edmundo José
da Silva Santos e o não sócio John Sheehan O’Connor Segundo, ca-
sado, residente em 6446 Trailridge, Mesa, Arizona, ficam, desde já,
nomeados gerentes.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2009605020

 SOARES & CURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 554;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507512340; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20051104.

Certifico que, por escritura de 4 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 88 a fl. 89 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, entre Cátia Patrícia Amaral Curado e Rute Carina Ban-
darra Fernandes Soares, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta afirma Soares & Curado, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização dos Mealheiros,

19-B, Bairro Estacal Novo, freguesia de Santa Iria de Azoia, conce-
lho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cabe-
leireiro e estética. Comércio a retalho e representação de artigos e
produtos para a mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas 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 nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930965

COLORSTYLE — COMÉRCIO PRODUTOS
COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 537/
20051028; identificação de pessoa colectiva n.º P 507409221;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20051028.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2005, lavrada de
fl. 6 a fl. 7 v.º do livro n.º 185, das notas do Cartório Notarial do
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Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa 2, foi constituída por
Carlos Manuel da Graça Antunes a sociedade em epígrafe, que se rege
pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COLORSTYLE — Comércio Pro-
dutos Cosméticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha da Madeira, 5, loja,
localidade de Pirescoxe, freguesia de Santa Iria de Azoia, concelho de
Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comer-
cio de produtos de cosmética e sua promoção e divulgação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597702

MONTIQUEIJO — QUEIJOS DE MONTEMURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 909;
identificação de pessoa colectiva n.º 501905731.

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

29 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2004653175

DAFRA — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 364;
identificação de pessoa colectiva n.º 506693783.

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

25 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009637984

LOURINHÃ

DERIVA — SUBPRODUTOS AVÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01161/
20010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505606453; data
da apresentação: 16122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 5 e os demais documentos de pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000514464

JORGE & BERTÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01135;
identificação de pessoa colectiva n.º 505476410; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 02 e 03; números e data das
apresentações: 01, 02 e 03/07122005.

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

1) Cessação de funções de gerente de Bertília da Fonseca Silva
Murgeira Oliveira, casada, por renúncia em 25 de Outubro de 2005.

2) Nomeação de gerente de Jorge Manuel Costa de Oliveira, casa-
do, em 25 de Outubro de 2005.

3) Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 25 de Outubro de

2005.
Liquidatário: Jorge Manuel Costa de Oliveira.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2011077974

SOCIEDADE DE PESCA HERNÂNI TORCATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01283/
20021106; identificação de pessoa colectiva n.º 506249786; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 1/20122005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011076145

ROLINS & CARVALHO — SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00486/
270790; identificação de pessoa colectiva n.º 502391820; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 1/19122005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011076129

AMANHÃ OESTE — PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01045/
26052000; identificação de pessoa colectiva n.º 504962230; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 1/16122005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011076110
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BTA INTERNATIONAL — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01509/
09122005; identificação de pessoa colectiva n.º P 507492153;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 1/09122005.

Certifico que entre Jenny Carolina Groothuis, solteira, maior, resi-
dente em Brandijzerhoek 10, NL Enshede, Holanda, e Paul Joseph
Beuting, solteiro, maior, residente na morada já referida, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege nos termos do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação BTA International —
Transporte de Mercadorias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Urbanização Vale de Frades,
lote 33 G, Praia da Areia Branca, freguesia e concelho de Lourinhã.

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 transportes nacionais e inter-
nacionais de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte e cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio
Paul Joseph Beuting, nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011076102

ODIVELAS

LDN — LOGÍSTICA DA NATUREZA, SERVIÇOS
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 505831368.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004, da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2011095530

SINTRA

MARCEANO & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 507485564; inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 32/051117.

Certifico que entre Marceano Mendes Quitala e Fernando Tuia foi
constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Marceano & Fernando, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Cidade de Belgrado, 2, 6.º, direito, freguesia de
Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social 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 tem por objecto estuque, pintura, cofragem, alvenaria,
carpintaria, madeira e construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de quatro mil euros, pertencente ao sócio Marceano Mendes
Quitala, e outra no valor nominal de mil euros, pertencente ao sócio
Fernando Tuia.

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

4.º

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

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Marceano Men-
des Quitala e Fernando Tuia.

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

5.º

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

2 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2008003396
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PORTALEGRE
CASTELO DE VIDE

PASTELARIA O NINHO DA EIRA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 00214/020415.

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

É o que me cumpre certificar.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Marmelo Vieira. 2009034384

ELVAS

J. VOLMECO — COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01213/
010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505460963;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números
e data das apresentações: 01, 02 e 03/20051213.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

1.º Cessação de funções do gerente Justo Sanchez Arias por renún-
cia em 1 de Janeiro de 2005.

2.º Nomeação de gerente de Daniel de Sousa Teixeira, separado
judicialmente, Sítio do Caia, Caia e São Pedro, Elvas.

Data: 11 de Janeiro de 2005.
3.º Alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: 4.º do pacto social, o qual ficou com a seguinte

redacção:
ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação fica a cargo de
um ou mais gerentes, conforme o que vier a ser deliberado em assem-
bleia geral, a qual também deliberará sobre a remuneração ou não do
referido cargo.

2 — A sociedade poderá nomear procuradores a quem conferirá
poderes para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

3 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um qualquer gerente
ou de um procurador, de acordo com os poderes que lhe foram con-
feridos.

4 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos ou con-
tratos estranhos aos negócios sociais, ficando aquele ou aqueles que
procederem em contrário a esta proibição responsáveis pelos prejuí-
zos que causarem.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2007039966

IBAMEV — PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01334/
030220; identificação de pessoa colectiva n.º 506470032; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 1 e 2 /20051219.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foi registada a dissolução e liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuel Calado
Branco. 2010001010

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS HERDADES DA VALADA
E CHAMORRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01560/
051202; identificação de pessoa colectiva n.º 501951563; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 01/20051216.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 12.º do pacto social, os quais ficaram com

a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola das Herdades
de Valada e Chamorra, L.da

2 — Tem a sua sede à Avenida de Badajoz, 5, na freguesia de As-
sunção, concelho de Elvas.

3 — A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 12.º

Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2007044897

MONFORTE

SOCIEDADE AGRÍCOLA CORTES MOURA, L.DA

Sede: Largo da Madalena, 5, freguesia e concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00095/
051214; inscrição n.º 01; número e data da apresentação 01/
20051214.

Certifico que entre Maria Guiomar Gomes Cortes Romão de Moura,
viúva, residente no Largo da Madalena, 5, Monforte, Maria Guiomar
Cortes de Moura Caetano, casada com Paulo Jorge Padrão Caetano,
no regime de separação de bens, residente na Herdade das Janelas,
Monforte, e Armando João Cortes de Moura, divorciado, residente
na Herdade dos Touris, São Lourenço de Mamporcão, Estremoz, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual de rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Cortes
Moura, L.da, e tem a sua sede no Largo da Madalena, 5, na freguesia
e concelho de Monforte, podendo esta ser transferida para qualquer
outro local do concelho ou concelhos limítrofes por simples delibera-
ção da gerência, podendo a mesma abrir agências, filiais, delegações,
sucursais, ou outras formas de representação em território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola, agro pecuária
e silvícola em comum, incluindo complementares e acessórias respei-
tantes à exploração, comercialização de produtos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis
mil euros e corresponde à soma de três quotas com o valor nominal
de dois mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Guio-
mar Gomes Cortes Romão de Moura, Maria Guiomar Cortes de Moura
Caetano e Armando João Cortes de Moura.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
ração da assembleia geral, fica a cargo do gerente ou gerentes nomea-
dos por deliberação dos sócios, ficando desde já nomeados gerentes
todos os sócios.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres, porém quando
a favor de estranhos ficam dependentes do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especiais, e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas nos casos
seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra apreensão judicial de

quota;
c) Acordo do titular.

Conferida está conforme.

O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins Cristóvão.
2001718810

SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS JANELAS, L.DA

Sede: Largo da Madalena, 5, freguesia e concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00096/
051215; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20051214.

Certifico que entre Maria Guiomar Gomes Cortes Romão de Moura,
viúva, residente no Largo da Madalena, 5, Monforte, Maria Guiomar
Cortes de Moura Caetano, casada com Paulo Jorge Padrão Caetano,
no regime de separação de bens, residente na Herdade das Janelas,
Monforte, e Armando João Cortes de Moura, divorciado, residente
na Herdade dos Touris, São Lourenço de Mamporcão, Estremoz, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual de rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Herdade das
Janelas, L.da, e tem a sua sede no Largo da Madalena, 5, na freguesia
e concelho de Monforte, podendo esta ser transferida para qualquer
outro local do concelho ou concelhos limítrofes por simples delibera-
ção da gerência, podendo a mesma abrir agências, filiais, delegações,
sucursais, ou outras formas de representação em território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola, agropecuária e
silvícola em comum, incluindo complementares e acessórias respei-
tantes à exploração, comercialização de produtos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis
mil euros e corresponde à soma de três quotas com o valor nominal
de dois mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Guio-
mar Gomes Cortes Romão de Moura, Maria Guiomar Cortes de Mou-
ra Caetano e Armando João Cortes de Moura.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
ração da assembleia gera, fica a cargo do gerente ou gerentes nomea-
dos por deliberação do sócios, ficando desde já nomeados gerentes
todos os sócios.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres, porém quando
a favor de estranhos ficam dependentes do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especiais, e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas nos casos
seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócios titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra apreensão judicial de

quota;
c) Acordo do titular.

Conferida, está conforme.

O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins Cristóvão.
2001719370

PORTO
AMARANTE

DOUREL — INSTALAÇÕES GERAIS ELÉCTRICAS
DO NORTE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Joaquim Silva Cunha, entrada C, 1.º,
esquerdo, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 765/
940311; identificação de pessoa colectiva n.º 503161730; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010821670

MONTEIRO & BORGES, L.DA

Sede: Quinta do Outeiro de Baixo, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 394/
880122; identificação de pessoa colectiva n.º 501927131; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010821998

A. SOARES RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Igreja, Gondar, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 671/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502896396; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010821939

LEITE, MOREIRA & MACEDO — IMOBILIÁRIO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Veiguinhas, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1878/
011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505683008; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010807740
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PENSÃO AVIÃO, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 943/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503571229; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010821858

OSVALDO MAGALHÃES & C.A,  L .DA

Sede: Louredo das Almas, Salvador do Monte, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 946/
960124; identificação de pessoa colectiva n.º 503571210; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010812573

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARIA DA LUZ
TEIXEIRA, L.DA

Sede: Aboim, Aboim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1700/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505576988; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010812565

FONSECA & COSTEIRA, L.DA

Sede: Murtas, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1295/
981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504405888; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010812557

EDIREIS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mosteiro, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1710/
010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505598299; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008792188

MAXIFLOR — PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PLANTAS IMPORTAÇÃO E EXPLORAÇÃO, L.DA

Sede: Árvores, Oliveira, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 973/
960516; identificação de pessoa colectiva n.º 503642401; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010708431

PROMOTÂMEGA — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Lama, Sanche, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2323/
040727; identificação de pessoa colectiva n.º 507012623; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004967188

MOURA & SILVEIRA, L.DA

Sede: Cruz, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1598/
010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505253577; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010786556

MOURA & COELHO, L.DA

Sede: São Gens, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2043/
020627; identificação de pessoa colectiva n.º 506058050; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010786653

ELECTRÔMEGA — ELÉCTRICA E ELECTRÓNICA
AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Pedreiro, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2307/
040607; identificação de pessoa colectiva n.º 506963241; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010786645
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GONÇALVES & SILVA — REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E CAMIÕES, L.DA

Sede: Retorta, Olo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1566/
010104; identificação de pessoa colectiva n.º 505150514; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010786637

CENTRO DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
DE AMARANTE, L.DA

Sede: Vale de Infante, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 770/
940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503161519; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823290

PASSO LIVRE — INFANTÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Brochado, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 898/
950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503472131; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010820398

NINAJÓIAS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 672/
921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502897406; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010820339

MARTÂMEGA, ELECTRODOMÉSTICOS, MÓVEIS
E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Joaquim Leite de Carvalho, 20, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 129/
710521; identificação de pessoa colectiva n.º 500382395; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010820347

RUINAT — PICHELARIA E INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS, L.DA

Sede: Ribeiro do Porto, Vila Chã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1054/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503791598; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010820380

MOURÃO & SOARES, L.DA

Sede: Estradinha, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 246/
810204; identificação de pessoa colectiva n.º 501061770; data da
apresentação: 20040705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823303

MPN — MECÂNICA DE PRECISÃO DO NORTE, L.DA

Sede: Carvalha, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 791/
940620; identificação de pessoa colectiva n.º 503220280; data da
apresentação: 20040705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823311

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES II — CLÍNICA
MÉDICO-DENTÁRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo do Paço, Edifício Primor, 3.º, Rua de 31 de Janeiro,
Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1154/
971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504046152; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823320

SERRALHARIA CIVIL BERTIM, L.DA

Sede: Pousadouros, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1446/
000327; identificação de pessoa colectiva n.º 504911945; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823346
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VAZ & PEIXOTO, L.DA

Sede: Largo de Santa Luzia, Edifício do Rego, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1135/
970919; identificação de pessoa colectiva n.º 503971685; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823338

ALEXANDRE MACHADO & C.A,  L .DA

Sede: Nora, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 251/
810414; identificação de pessoa colectiva n.º 501135324; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823354

CRUCINELI — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Portela, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1070/
970131; identificação de pessoa colectiva n.º 503816612; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823362

COMBUSTÍVEIS LUGAR DE COURA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Coura, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1362/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504523236; data da
apresentação: 20050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010160088

J. AMÂNDIO CERQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mosteiro, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1480/
000616; identificação de pessoa colectiva n.º 505016990; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823389

TAMEGAUTO — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Urbanização do Queimado, lote 14, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1524/
000922; identificação de pessoa colectiva n.º 505113830; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823370

JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, lote 14, 3.º, direito,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1495/
000724; identificação de pessoa colectiva n.º 505073811; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823397

JOSÉ ANTÓNIO COSTA — GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida do 1.º de Maio, Edifício Mirante, 1.º,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1600/
010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505394782; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010823400

FLORIFER — MADEIRAS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Trouxaínho, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1851/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505748193; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010786971

EMÍLIA PINTO — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,

UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cabanelas, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1663/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505499940; data da
apresentação: 20050628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010786980

RUI, PEDRO & MIGUEL, L.DA

Sede: Ponte de Pego, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 613/
920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502706899; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010786998

BEBÉ AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Soutelo, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2179/
030508; identificação de pessoa colectiva n.º 506493768; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010787005

SOARES & LEITE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Boavista, Sanche, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1758/
010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505685167; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010787021

MIGUEL REISINHO, L.DA

Sede: Pinheiro, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1309/
990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504387570; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010787013

VAREJÃO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1142/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503989380; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004967145

AUTO-TÁXIS CENTRAL DO LARGO CONSELHEIRO
ANTÓNIO CÂNDIDO, L.DA

Sede: Travanca do Monte, Bustelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 106/
681024; identificação de pessoa colectiva n.º 500564809; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010806379

C. C. G. M. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Murtas, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1139/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503989479; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010806387

SERRALHARIA BIFURA, L.DA

Sede: Eira Nova, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 614/
920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502706902; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010814150

PADARIA E PASTELARIA, SONHOS DE PARIS, L.DA

Sede: Monte, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 334/
851018; identificação de pessoa colectiva n.º 501772081; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2001030525

FERNANDO CARVALHO TEIXEIRA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vila Seca, Gondar, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1802/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505764270; data da
apresentação: 20050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010818008

EDIMARÃO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bandoleiro, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1079/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503825980; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010817907

A. MOURA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Edifício do Salto, loja 25, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 01018/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503751367; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010820479

CÉU AZUL — SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Sede: Tapada, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 00712/
19930525; identificação de pessoa colectiva n.º 502997583; data
da apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010812972

CARVALHO & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Serra, Chapa, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 212/
790117; identificação de pessoa colectiva n.º 500760829; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010821629

JOAQUIM SALVADOR MENDES CARVALHO, L.DA

Sede: Combe, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1658/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505578050; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2011276128

FILIPE BENITES — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lameira, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2302/
040525; identificação de pessoa colectiva n.º 506974839; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2011276101

DECORCUNHA — PINTURAS, L.DA

Sede: Rechão, Figueiró (Santa Cristina), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1717/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505656787; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2011276098

AUTO ABREU — TRANSPORTES, L.DA

Sede: Edifício Navarras, rés-do-chão, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1592/
010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505349337; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010813103

PAULO REIS — CONTABILIDADE DE GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Urbanização do Alto da Lixa, 285,
Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2185/
030519; identificação de pessoa colectiva n.º 506466582; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2011276047

DECOBALANCEIROS — PINTURA DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Rua Nova de Balanceiros, Vila Meã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2166/
030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506423034; data da
apresentação: 20050629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2011276063

R. P. — PÃO QUENTE E PASTELARIA, L.DA

Sede: Cachada, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2262/
040115; identificação de pessoa colectiva n.º 506780350; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2011276144

FRIMARANTE — ASSISTÊNCIA E MONTAGEM
DE EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, L.DA

Sede: Covelas de Cima, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1657/
010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505304457; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2011276080

RAMOS & MENDES, L.DA

Sede: Largo Conselheiro António Cândido, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 333/
850807; identificação de pessoa colectiva n.º 501564128; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010821785

DAVID LOPES MONTEIRO, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, 57, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 501/
900305; identificação de pessoa colectiva n.º 502312483; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010817699

ADELINO TEIXEIRA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Oliveirinha, Oliveira, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1950/
020219; identificação de pessoa colectiva n.º 506018105; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010857259

LOUSADA

NORTIPARM — PROJECTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, Silvares,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 02040/
051209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051209.

Certifico que entre Anabela Soares Coelho Lemos e marido Luís
Pedro Marinho de Oliveira Lemos, casados em comunhão de adquiri-
dos; Ricardo Jorge Soares Coelho e mulher Sandra Marisa de Campos
Bessa Coelho, casados no mesmo regime, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma NORTIPARM — Projectos e Investi-
mentos Imobiliários, L.da

2.º

1 — A sua sede é na Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa,
freguesia de Silvares, concelho de Lousada.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção, promoção imobiliária,
prestação de serviços em arquitectura e engenharia.

4.º

1 — O capital social realizado em dinheiro é de cento e quarenta
mil euros e está dividido em quatro quotas, sendo duas iguais de cin-
quenta e dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada uma
dos sócios Anabela Soares Coelho Lemos e Ricardo Jorge Soares
Coelho e duas iguais de dezassete mil e quinhentos euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Luís Pedro Marinho de Oliveira Lemos
e Sandra Marisa de Campos Bessa Coelho.

2 — Cada um dos sócios já realizou cinquenta por cento do valor
da sua quota, devendo realizar os restantes 50 %, também em dinhei-
ro no prazo de dois anos a constar desta data.

5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de setecentos
e cinquenta mil euros.

6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um
ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 — Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios Anabela
Soares Coelho Lemos e Ricardo Jorge Soares Coelho.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes.

4 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.
d) Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamentos e rea-

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

7.º

Os lucros anuais serão distribuídos conforme deliberação em assem-
bleia geral para aprovação de contas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 98 — 22 de Maio de 2006 9968-(113)

8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

9.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; a favor de estranhos fica dependente do consentimento ex-
presso da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228576

R. B. MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Igreja, Loadres, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 02043/
051219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051219.

Certifico que entre Bruno Meireles Teixeira da Silva, casado com
Susana Maria Moreira Soares Silva em comunhão de adquiridos, e Rui
Manuel Ribeiro Moreira, casado com Natália Julieta Regadas Bragan-
ça no mesmo regime, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma R. B. Mobiliário, L.da, com sede no lugar
da Igreja, freguesia de Lodares do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação so-
cial.

2.º

O objecto social consiste nos serviços de carpintaria e caixilharia
fabricação de mobiliário.

3.º

O capital social, realizado e subscrito em dinheiro, é de cinco mil
euros, formado por duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros
cada, uma de cada um dos sócios.

4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, fica afecta a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados ge-
rentes, obrigando-se a sociedade com as assinaturas dos dois gerentes.

2 — Nos poderes normais da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, alterar

e rescindir os respectivos contratos, adquirir por trespasse quaisquer
estabelecimentos comerciais;

b) Comprar, vender e permutar viaturas automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos ou outorgando as respectivas escrituras.

5.º

A transmissão de quotas ou de partes de quotas a não sócios carece
sempre do consentimento da sociedade, gozando a sociedade em pri-
meiro lugar de direito de preferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios por acordo unânime prestações
suplementares de capital até ao quíntuplo do mesmo repartidas pro-
porcionalmente em função das suas quotas, podendo ainda os sócios
fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer, nos termos e con-
dições a deliberar.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228754

CALÇADO ELRUI, L.DA

Sede: Calvário, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00526/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502722355; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 01/051219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovado as contas em 7 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228746

VSNT — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Boavista, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 02042/
051215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/051215.

Certifico que Vasco Sérgio Nunes Teixeira, solteiro, maior, consti-
tua sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VSNT — Sociedade Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Boavista, freguesia de Nespereira, deste
concelho de Lousada.

2 — A sociedade tem o número de pessoa colectiva 507554795.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, agências ou outras formas locais, de represen-
tação no território nacional ou no estrangeira.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é decoração de interiores, e tectos
falsos.

ARTIGO 3.º

O capital social subscrito e realizado em dinheiro é de cinco mil
euros formado por uma quota de igual valor pertencente ao único
sócio Vasco Sérgio Nunes Teixeira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, pertence ao sócio que desde já fica nomeado gerente, represen-
tando a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passivamente, obri-
gando-se a sociedade com a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados, bem como
prestações suplementares até ao triplo do capital.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228703

MARCO DE CANAVESES

M. P. E A.  P. — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02082/20040115; identificação de pessoa colectiva
n.º 506817059; número e data da apresentação: 01/20051213.

Certifico que pela inscrição n.º 3 foi registado o seguinte acto:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato de sociedade,

sendo sócios António Vieira Pinto, casado em comunhão de adquiri-
dos com Migdaly Nogueira Vieira, e Marcelo Couto Pinto, casado em
comunhão de adquiridos com Arminda Fernanda da Silva Peixoto.
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Artigos alterados: 3.º
ARTIGO 3.º

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

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900807

DIAS & SOARES — COMÉRCIO
DE AR CONDICIONADO, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente DIAS & SOARES — COMÉRCIO
DE AR CONDICIONADO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02304/20051024; identificação de pessoa colectiva
n.º 505676494; números e data das apresentações: 03 e 04/
20051213.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 foi regista-
da a cessação de funções de gerência de Rui Paulo de Sousa Castro
Soares.

Causa: renúncia, datada de 8 de Novembro de 2005.
Pela inscrição n.º 05 foi registada a transformação de sociedade,

passando a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Dias & Soares — Comércio de Ar
Condicionado, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Manuel Pereira
Soares, 315, freguesia de Tuías, concelho de Marco de Canaveses.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social sei
deslocada para outro local, dentro do mesmo concelho, e abrir filiais
em Portugal ou no estrangeiro, dentro dos limites da lei.

3.º

O seu objecto consiste no comércio e instalação de equipamentos
de ar condicionado e electrodomésticos.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros e pertence na sua totalidade ao sócio Rui Miguel
Félix Dias.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de cem mil euros, mediante deliberação da assembleia ge-
ral.

6.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral é permitida a par-
ticipação da sociedade em agrupamentos complementares de empre-
sas, bem como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por
lei especial, inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada e
accionista de sociedades anónimas.

7.º

1 — A gerência será designada por decisão do único sócio.
2 — Fica, todavia, desde já, nomeado gerente o único sócio, Rui

Miguel Félix Dias.
3 — A sociedade obriga-se em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, mediante a assinatura de um gerente.
4 — A gerência não será remunerada, salvo deliberação em con-

trário pela assembleia geral.
5 — A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir pro-

curadores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos ter-
mos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

8.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis. Após consti-
tuição do fundo de reserva legal exigida por lei, os lucros de cada
exercício serão aplicados conforme for decidido em assembleia geral.

Disposições aplicáveis

Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a legisla-
ção em vigor, designadamente o Código das Sociedades Comerciais,
bem como por demais normas subsidiárias.

Mais declarou: que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal
por quotas.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900815

CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO MARCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00770/950202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503363812.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900718

VIPEREIRA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02320/20051212; identificação de pessoa colectiva
n.º 507078888; número e data da apresentação: 01/20051212.

Certifico que entre Manuel António Vieira Pereira e mulher Ana
Maria Soares Marques, casados em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Vipereira Construções, L.da, com sede
no lugar de Calçada, 104, freguesia de Penhalonga, concelho de Mar-
co de Canaveses.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas, demo-
lição e terraplanagens, engenharia civil, construção de coberturas,
construção de estradas, vias férreas, aeroportos e instalações despor-
tivas, engenharia hidráulica estocagem, pintura e colocação de vidros,
construções de edifícios, preparação de locais de construção.

3.º

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

4.º

os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital,
até ao montante global de cinquenta mil euros.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que está
carecer, nas condições de pagamento e reembolso, que foram delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Ana Maria Soares
Marques.

§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-

do em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 98 — 22 de Maio de 2006 9968-(115)

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, porém, as feitas a
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo conce-
dido igual direito, aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo menos,
desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

9.º

No caso de penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judi-
cial de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la, pelo valor do
último balanço, aprovado, devendo o pagamento ser feito numa ou
mais prestações, sem juros e no prazo máximo de dois anos, após
fixação definitiva da contrapartida.

Conferida. Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900793

RIGOR — TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01108/981021; identificação de pessoa colectiva
n.º 504277677; número e data da apresentação: 01/20051202.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 17 de Novembro de 2005.

Conferida. Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900335

MANUEL FERNANDES DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00534/910121; identificação de pessoa colectiva
n.º 502487658; número e data da apresentação: 01/20051207.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 5 de Dezembro de 2005.

Conferida. Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900351

MERELHENSE — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00949/970623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503915050; número e data da apresentação: 02/20051209.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 26 de Outubro de 2005.

Conferida. Está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900785

F. MADUREIRA DE FREITAS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00333/860527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501673628; número e data da apresentação: 01/20051206.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 22 de Fevereiro de 2005.

Conferida. Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900777

MMC — SEGUROS, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02249/20050525; identificação de pessoa colectiva
n.º 507133250; número e data da apresentação: 03/20051209.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

1 — As acções são nominativas.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900769

GIL, CLÁUDIA E VÍTOR — RESTAURAÇÃO, COMÉRCIO
E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02318/20051205; identificação de pessoa colectiva
n.º 507401573; número e data da apresentação: 02/20051205.

Certifico que entre António Gil Gomes Cardoso da Silva, solteiro,
maior; Vítor Duarte Gomes Cardoso da Silva, solteiro, maior; Cláudia
Maria Gomes Cardoso da Silva Santos, casada em comunhão de adqui-
ridos com Albino Luís dos Santos, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gil, Cláudia e Vítor — Restaura-
ção, Comércio e Eventos, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Ave-
lino Ferreira Torres, 1735, loja 2, Edifício Triunfo, freguesia e con-
celho de Marco de Canaveses.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem,
como poderão ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a exploração de café bar, restau-
rante, comércio de livros, revistas, jornais e eventos culturais.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e cem euros, dividido em três quotas iguais, do valor nomi-
nal de mil e setecentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Gil Gomes Cardoso da Silva, Vítor Duarte Gomes Cardoso da
Silva e Cláudia Maria Gomes Cardoso da Silva Santos.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica afecta aos três sócios, remunera-
da ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 — Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, sen-
do sempre obrigatória a intervenção da sócia gerente Cláudia Maria
Gomes Cardoso da Silva Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timárjos;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
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 con-

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida. Está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900343

EDIFAVÕES — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02317/20051205; identificação de pessoa colectiva
n.º 507542940; número e data da apresentação: 01/20051205.

Certifico que António Joaquim Soares Pinto, casado em comunhão
de adquiridos com Maria da Conceição Alves Casaca, constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de EDIFAVÕES — Construções,
Unipessoal, L.da, é terá a sua sede na Avenida da Igreja, 112, fregue-
sia de São Paio de Favões, concelho de Marco de Canaveses.

A sociedade tem como sócio único António Joaquim Soares Pinto,
portador do bilhete de identidade n.º 8054800, emitido pelo arquivo
de identificação do Porto em 16 de Janeiro de 2003, número de iden-
tificação fiscal 164733671, casado sob o regime de adquiridos com
Maria da Conceição Alves Casaca, portadora do bilhete de identidade
n.º 5379304, emitido pelo arquivo de identificação do Porto em 9 de
Janeiro de 2002, número de identificação fiscal 148556884, residen-
tes na Avenida da Igreja, São Paio de Favões, Marco de Canaveses.

§ único. Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho limítrofe e serem criadas sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil.
§ único.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros.

4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo do sócio
único António Joaquim Soares Pinto, sendo necessária a sua assinatu-
ra para obrigar a sociedade.

5.º

A transmissão de quotas, no todo ou em parte, carece em relação
a estranhos, do consentimento; nas cessões onerosas a não sócios, os
não cedentes gozam do direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá entrar em actividade, ficando, desde já, a ge-
rência autorizada a proceder ao levantamento do capital social depo-
sitado para fazer face a despesas com a constituição e instalação da
sociedade.

7.º

Poderão ser exigidas ao sócio, prestações Suplementares de capital
até ao décuplo do capital social, desde que a chamada seja deliberada
por unanimidade dos votos representativos do capital social.

8.º

O outorgante declara que não é detentor de qualquer sociedade além
desta, bem como, não detém qualquer participação a qualquer título
em qualquer outra sociedade.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900300

MANUEL MAGALHÃES BARBOSA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01620/20010830; identificação de pessoa colectiva
n.º 505667797; número e data da apresentação: 01/20051128.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi regista-
do o seguinte acto de registo:

Deslocação de sede para a Rua da Tapadinha, 617, Tuías, Marco
de Canaveses.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900629

SUSANA CARDOSO & PEREIRA
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02316/20051130; identificação de pessoa colectiva
n.º 507263448; número e data da apresentação: 01/20051130.

Certifico que entre Susana Cristina Soares Cardoso e marido, Ema-
nuel Ribeiro Monteiro Pereira, casados em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta firma Susana Cardoso & Pereira — Constru-
ções, L.da, com sede na Rua de Eusébio Silva Ferreira, 33-A, 4.º, A,
freguesia de Fornos, concelho de Marco de Canaveses.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos
limítrofes, bem como ser criadas filiais ou delegações.

3.º

O seu objecto consiste na construção civil, obras públicas e imobi-
liária.

4.º

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

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibera-
das em assembleia geral.
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6.º

A sociedade em deliberação da sua assembleia geral pode exigir dos
seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
cinquenta mil euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a estra-
nhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e

bastante a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-

do em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os
casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convocação.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900327

JOMOSREV,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02322/20051214; identificação de pessoa colectiva
n.º 507556020; número e data da apresentação: 03/20051214.

Certifico que entre José Márcio Pereira Monteiro e mulher Marisa
Manuela Mendes Pereira, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JOMOSREV, L.da
2 — Tem a sua sede na Avenida de Artur Melo Castro, 93, loja

15, freguesia de Fornos, concelho do Marco de Canaveses.
3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, revestimen-
tos de pavimentos e de paredes, pintura e colocação de vidros e
montagem de trabalhos de carpintaria e caixilharia, construção e
manutenção de jardins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio José Márcio Pereira Monteiro; e outra do valor nominal de
duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Marisa Manuela
Mendes Pereira.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em Assembleia geral, compete ao sócio José Márcio
Pereira Monteiro que, desde já, fica nomeado gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

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.

Mais declararam:
Que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social

depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e ad-
quirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007901030

PENAFIEL

MARGARIDA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02649/
20050307; identificação de pessoa colectiva n.º 507284160; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20051214.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade aumentou
o capital social de € 5000 para € 30 000, tendo em consequência
alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de trinta
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

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

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 2009567943

PORTO — 1.A SECÇÃO

CHAVE DAS ANTAS — COFRES E FECHADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9712/001220 ; número e data da apresentação: 854/20040625;
pasta n.º 9712.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003,

17 de Setembro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004021276

PORTO — 2.A SECÇÃO

SYMIX PORTUGAL — SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 415/981022; identificação de pessoa colectiva n.º 504284410;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 08/041210; pasta
n.º 18 967.

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

Designação do secretário da sociedade, por deliberação de 14 de
Outubro de 2004:

Efectivo — Luís Manuel de Carvalho Telles de Abreu, casado, com
domicílio profissional na Rua da Restauração, 348, Porto; suplente —
António Fernando Araújo de Sousa Tavares, casado, com domicílio
profissional no Largo de Ferreira Lapa, 24, 3.º, direito, frente, Porto.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009306147
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PORTO — 3.A SECÇÃO

PROJECTO IN OUT — ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 324/20020726; identificação de pessoa colectiva n.º 506197883;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20041116.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade Rua de Gonçalves
Zarco, 1129-E, 1.º, sala 124, Leça da Palmeira, Matosinhos.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007370921

MARICARLA — CAFETARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 840; identificação de pessoa colectiva n.º 505731444;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20041118.

Certifico que cessou as funções a gerente Carla Maria Oliveira
Moreira, em 4 de Dezembro de 2003, por renúncia.

Que, na mesma data, foi nomeado gerente José Alves Moreira,
casado.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007371081

PÓVOA DE VARZIM

MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00579/820907; identificação de pessoa colectiva n.º 502325205;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/12072005.

Certifico que, por escritura de aumento de capital de 7 de Janeiro
de 2005, do 2.º Cartório Notarial de Vila do Conde, o capital social
da sociedade em epígrafe foi aumentado de 1995,19 euros para 5000
euros, após um reforço de 3004,31 euros, efectuado em novas entra-
das em dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais, e em conse-
quência alterado o artigo 4.º do contrato cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de dois mil qui-
nhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Mário
Emílio Vilaça Madureira e Olema Veloso da Silva.

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

Está conforme.

2 de Agosto de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009568214

SANTO TIRSO

CONFECÇÕES M. N., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4150/981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504602225;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006206869

FULLMATICA — COMÉRCIO MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4715/001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505186900;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006169491

PSICOENSINO — ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
E APOIO PSICOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4775/010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505154013;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006169513

TÊXTEIS GASPAR CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4904/
20010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505477980; data
do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2004013346

J. M. M. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 992/
810410; identificação de pessoa colectiva n.º 501139184; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006169505

ROSA FELISMINA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4976/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505600706;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006197967

ANJOMA — ELÁSTICOS E FITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1649/870318; identificação de pessoa colectiva n.º 501826564;
data do depósito: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006190717

ANJOMA — ELÁSTICOS E FITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1649/870318; identificação de pessoa colectiva n.º 501826564;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2005.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006190750

LIBERTO & FILHO — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2576/920713; identificação de pessoa colectiva n.º 502806931;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006434063

GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1239/830317; identificação de pessoa colectiva n.º 501666016;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2011101441

LUCAPASS — PASSAMANARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 6148/
20041027; identificação de pessoa colectiva n.º 506974200; data
do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006434390

TYROLIT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5996/
20031126; identificação de pessoa colectiva n.º 502990449; data
do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006169548

TOPDENT — CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 6004/
20031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506728684; data
do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006169521

HIDRETICA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E HIDRÁULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4499/000216; identificação de pessoa colectiva n.º 504416979;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2011098394

HIDRIA — ESTUDO, FISCALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2152/900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502426497;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2011098386

TORS COMERCIAL — MOBILIÁRIO
E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3933/
19980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504106082; data
do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006169386

MIRANDA MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3187/
19950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503390356; data
do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2000260535

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA TELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3551/961107; identificação de pessoa colectiva n.º 503776874;
data do depósito: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006224182

SOUTO LONGO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, AGRICULTURA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3002/940606; identificação de pessoa colectiva n.º 503220582;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006168541

JOBELAR — UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5179/010906; identificação de pessoa colectiva n.º 501282025;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2000560679

DUX — INTERIORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 230/
660323; identificação de pessoa colectiva n.º 500043990; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006168533

NEGRELCAR — CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 6111/
20040723; identificação de pessoa colectiva n.º 507062361; data
do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006168134

MÁRIO ALBINO SOUSA CRUZ, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5950/
20030820; identificação de pessoa colectiva n.º 506028496; data
do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006224263

M. CAMILO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1493/860409; identificação de pessoa colectiva n.º 501681965;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006191934

LIVROBRINCA — LIVROS E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1811/880503; identificação de pessoa colectiva n.º 501977201;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006168010

PNEUS OS MORENOS DE CAETANO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1926/890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502109246;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006191926

TROFA

IMPÉRIO REAL — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5866/
20031009; identificação de pessoa colectiva n.º 506467899; ins-
crição n.º 5 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 10 e 11/20050311.

Certifico que pela inscrição n.º 5, apresentação n.º 10/20050311,
os sócios da referida sociedade deliberam alterar o contrato, cuja re-
dacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de sete mil e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de três mil setecentos e cinquenta euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Alice Maria Ferreira da Silva
Borges e Manuel Monteiro da Fonseca Borges.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado pertence aos gerentes que vierem a ser designados em as-
sembleia geral, ficando desde já designados gerentes os sócios Alice
Maria Ferreira da Silva Borges e Manuel Monteiro da Fonseca Bor-
ges.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos ou
contratos é necessária a intervenção de um gerente.

Pelo averbamento n.º 2, inscrição n.º 1, apresentação n.º 11/
20050311, os sócios deliberaram mudar a sede para a Rua de Cesário
Verde, Edifício Atlântico, loja 218, freguesia de São Martinho do
Bougado, concelho da Trofa.

Conferi e está conforme.

11 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007023679
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IBACÔR — INDÚSTRIA DE TINTAS E PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3577/
961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503778338; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/20041124.

Certifico que em 22 de Novembro de 2004 Eduarda Cristina Tor-
res Maia renunciou à gerência.

Certifico ainda que a sociedade supra alterou o contrato quanto aos
artigos 4.º, n.º 1 do artigo 8.º e artigo 9.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de duzentos
e cinquenta mil euros, dividido em sete quotas:

a) Quatro quotas, sendo duas do valor nominal de vinte e quatro
mil novecentos e trinta e nove vírgula oitenta e nove, cada, uma
outra do valor nominal de cento e quinze mil cento e vinte vírgula
vinte e dois euros e ainda uma outra do valor nominal de cinquenta e
cinco mil euros, pertencentes ao sócio Luís Miguel Torres Maia;

b) Três quotas do valor nominal de dez mil euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Adelino Azevedo Maciel Araújo, Paulo
Alberto Pinheiro da Silva e Sousa e Marco Alexandre Guedes Pinheiro.

ARTIGO 8.º

1 — A administração da sociedade será exercida pelo sócio Luís
Miguel Torres Maia, que desde já fica nomeado gerente, com direito
especial à gerência.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos decorrentes
do objecto social, incluindo a assinatura de cheques de contas bancá-
rias da sociedade, letras e saques pela assinatura do gerente ou de dois
procuradores.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007760517

SANTARÉM
BENAVENTE

AGRO CATAPEREIRO — EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 01417/030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506538168;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/040723.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001229380

CORUCHE

AGRO-PECUÁRIA AFONSO PAISANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00947/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504738810; data da
apresentação: 060705.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta própria os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2003.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287290

ENTRONCAMENTO

TECNO-LAREIRAS, RECUPERADORES
E CLIMATIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, 2, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00846; identificação de pessoa colectiva n.º P 507443608; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/051213.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

1.º Lina Maria Marques Lopes, casada com João Henrique Nunes
Marques, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Asseiceira, concelho de Tomar, residente em Asseiceira, To-
mar, contribuinte fiscal n.º 193350696;

2.º Mário André Nunes Marques, casado com Filomena Morgado
Pombo Marques sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Paialvo, concelho de Tomar, residente na Rua da Espe-
rança, 4-A, Charneca da Peralva, Paialvo, Tomar, contribuinte fiscal
n.º 180833758.

E por eles foi dito, que, pela presente escritura, constituem entre
si uma sociedade comercial por quotas.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tecno-Lareiras, Recuperadores e
Climatizações, L.da, e tem a sua sede na Rua de 31 de Janeiro, 2, fre-
guesia e concelho de Entroncamento.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limí-
trofe, bem como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir su-
cursais e outras formas de representação social dentro do território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra, venda e reparação de
lareiras, equipamentos de aquecimento e climatização e compra e
venda de mobiliário e artigos de decoração.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse económico
em sociedades com objecto igual ou diferente do seu e em sociedades
reguladas por lei especial, bastando para tanto, deliberação da gerên-
cia nesse sentido.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, representado por duas
quotas, cada uma com o valor nominal de cinco mil euros, perten-
cente uma ao sócio Lina Maria Marques Lopes e a outra ao sócio
Mário André Nunes Marques.

2 — As entradas dos sócios foram integralmente realizadas em di-
nheiro.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência não é remunerada, excepto se tal for deliberado
pelos sócios.

3 — Ficam desde já designados gerentes, não remunerados, ambos
os sócios Lina Maria Marques Lopes e Mário André Nunes Marques.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção um gerente.

ARTIGO 5.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.º

1 — 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 o consenti-

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

apreendida judicial, administrativa ou fiscalmente;
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d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 8.º

Transitório

Ficam desde já autorizados os gerentes ora nomeados, a proceder
ao levantamento do capital social, depositado nos termos legais na
instituição bancária, no Entroncamento, para pagamento das despe-
sas de constituição e registo da sociedade e compra de bens de equipa-
mento.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Carla Sofia
Alves Cândido. 2011730805

MULTISPACE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, lote 2, 71, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00847; identificação de pessoa colectiva n.º P 507551168; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/051216.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to seguinte:

Constituiçao de sociedade unipessoal

Pelo presente documento particular, outorga nos termos do n.º 4
do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais, Paulo Gabriel
Calado Mau, natural da freguesia de Alcanena, concelho de Alcanena,
casado com Ana Catarina da Cruz Violante Afoito, sob a comunhão
de adquiridos, portador do bilhete de identidade n.º 10294387, emiti-
do em 11 de Novembro de 2005, pelo Serviços de Identificação Civil
de Santarém, contribuinte fiscal n.º 209869429, residente no Cabeço
do Livramento, 2000-490, Pernes, concelho de Santarém, constitui
uma sociedade unipessoal por quotas que se regerá de acordo com os
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

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

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João de Castro, lote 2,
71, 2330-138, freguesia e concelho de Entroncamento.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária consistindo
no diligenciar no sentido de conseguir interessado na realização de
negócio que vise a constituição ou aquisição de direitos reais sobre
bens imóveis, a permuta, o trespasse ou arrendamento dos mesmos
ou a cessão de posição em contratos cujo objecto seja um bem imó-
vel, realizando acções de prospecção e recolha de informações que
visem encontrar o bem imóvel pretendido pelo cliente e acções de
promoção dos bens imóveis sobre os quais o cliente pretenda realizar
negócio jurídico, designadamente através da sua divulgação, publicita-
ção ou da realização de leilões, e ainda a administração de imóveis
por contra de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quinze
mil euros, representando por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio Paulo Gabriel Calado Mau.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, pertence ao sócio ou não sócios que vierem a ser de-
signados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o só-
cio, Paulo Gabriel Calado Mau.

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

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Carla Sofia
Alves Cândido. 2011730031

MAÇÃO

DAVMARGÁS — REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 221/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 504496980; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/051209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 10 de Novembro de 2005.

16 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Manuel
Castelo Galinha. 2009963199

ARTUR & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 80/
901207; identificação de pessoa colectiva n.º 502458810; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 01/051215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 13 de Dezembro de 2005.

19 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Manuel
Castelo Galinha. 2009963202

SALVATERRA DE MAGOS

TRANSPORTES TEIXEIRA & FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00782/2002051; identificação de pessoa colectiva
n.º 506154696; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 01/20050531.

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

a) Cessação de funções como gerente de Alexandre Francisco da
Venda, por renúncia em 29 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010122046

MÓVEIS VIEGAS SALVATERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00202/901123; identificação de pessoa colectiva
n.º 501171061; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 02/
20050422.

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

a) Alteração parcial do contrato com aumento de capital de 5000
euros para 250 000 euros, por ter sido reforçado com a quantia de
245 000 euros integralmente realizado em dinheiro, subscrito 159 250
euros pelo sócio Joaquim Libório Viegas, 36 750 euros pela sócia Maria
Perpétua Carreto Figueiredo Viegas, 24 500 euros pela sócia Maria
João Figueiredo Viegas Veríssimo e 24 500 euros pela sócia Mónica
Isabel Figueiredo Viegas, tendo sido alterado o artigo 3.º do pacto so-
cial que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e nos valo-
res constantes da escrita, é de duzentos e cinquenta mil euros e cor-
responde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: uma quota
do valor nominal de cento e sessenta e dois mil e quinhentos euros,
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titulada em nome de Joaquim Libório Viegas; uma quota do valor
nominal de trinta e sete mil e quinhentos euros, titulada em nome de
Maria Perpétua Carreto Figueiredo Viegas; uma quota de vinte e cin-
co mil euros, titulada em nome de Maria João Figueiredo Viegas Ve-
ríssimo; e duas quotas, uma de quinhentos euros e outra de vinte e
quatro mil e quinhentos euros, ambas tituladas em nome de Mónica
Isabel Figueiredo Viegas.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010145224

SALENQUER, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00958/20050530; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 01/30052005.

Certifico que entre Nuno Gonçalo Ferreira Nunes, solteiro, maior,
Urbanização Pinhal da Vila, lote 109, Salvaterra de Magos, e Paulo
Jorge Grilo Cardoso Amaral, casado com Ana Teresa da Silva Graça
Amaral, na separação, Casal dos Amarelos, Porto da Luz, Meca, Alen-
quer, foi constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SALENQUER, Sociedade Imobili-
ária L.da, com sede na Urbanização do Pinhal da Vila, lote 109, fre-
guesia e concelho de Salvaterra de Magos.

2 — A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar qualquer espécie de representação, quer den-
tro quer fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de quarenta mil euros e encontra-se dividido
em duas quotas: uma, no valor nominal de vinte mil euros, perten-
cente ao sócio Nuno Gonçalo Ferreira Nunes; e a outra, no valor
nominal de vinte mil euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Grilo
Cardoso Amaral.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até dez vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade será exercida pelos
dois sócios, desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade, é necessária a assinatura conjunta
dos dois gerentes.

3 — É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designada-
mente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios é livre
mas a não sócios, depende do consentimento da sociedade, gozando
os sócios em segundo lugar e a sociedade em primeiro lugar, do direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, com ou sem juros, conforme for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amor-
tizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da sociedade;

f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar
nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

2- Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a contra-
partida da amortização será o valor que para a quota resultar do últi-
mo balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na assembleia
que deliberar a amortização.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010122062

ORIVARZEA — ORIZICULTORES DO RIBATEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00783/20020517; identificação de pessoa colectiva
n.º 503996564; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
08/20050523.

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

a) Alteração parcial do contrato consistente na nova redacção dos
artigos 1.º e 4.º que passam ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ORIVÁRZEA — Oriziculto-
res do Ribatejo, S. A. e constitui um agrupamento de produtores de
arroz, ao abrigo do disposto regulamento (CEE) n.º 1360/78, do con-
selho, de 19 de Julho de 1978 e demais legislação comunitária e na-
cional aplicável, designadamente, o Decreto-Lei n.º 49/95, de 15 de
Março.

4.º

A sociedade tem por objecto:
1) A comercialização do arroz produzido pelos seus accionistas,

promovendo a sua concentração e preparação para a venda;
2) Apoiar as produções dos seus accionistas em termos técnicos,

sanitários e ambientais e promovendo a regularização dos preços no
estádio da produção;

3) Pôr à disposição dos accionistas produtores os meios técnicos
adequados para o acondicionamento, transporte e comercialização dos
produtos;

4) A compra em comum de factores de produção e de equipamen-
tos destinados às explorações orizícolas dos seus accionistas;

5 — Promover a aplicação das técnicas de protecção integrada e
produção integrada;

6) Promover e realizar acções de formação em protecção integra-
da e produção integrada das culturas;

7) Arrendar, sub arrendar e tomar de arrendamento prédios rústi-
cos para exploração agrícola de qualquer cultura. nomeadamente a
produção de arroz e a multiplicação de sementes.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010122038

ORIVARZEA — ORIZICULTORES DA VARZEA
DE SAMORA E BENAVENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00783/20020517; identificação de pessoa colectiva
n.º 503996564; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 03 e 04/20050413.

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

a) Cessação de funções como fiscal único efectivo de Vasco Antó-
nio Leite Conceição, por renúncia em 26 de Junho de 2003.
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b) Fiscal único efectivo: José Jorge da Costa Martins Reimão (ROC),
casado, Rua de São Domingos de Benfica, 33, rés-do-chão, Lisboa,
em 26 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010123786

ADILAR — APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00955/20050506; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 05/20050506.

Certifico que por Maria Francisca António Pereira Rafael e Emí-
dio António Pereira Rafael, casados um com o outro na comunhão
de adquiridos, Clube Alvor Férias, Cruz da Bota, Apartamento 2527,
2.º, Alvor, Portimão, foi constituída a sociedade comercial por quo-
tas em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ADILAR — Apoio Domiciliário a
Idosos, L.da, terá o seu início após o registo definitivo e durará por
tempo indeterminado.

2.º

A sua sede é na Rua das Maravilhas, 82, 2125-149, vila e freguesia
de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.

3.º

O seu objecto consiste no apoio domiciliário a pessoas idosas, in-
cluindo acompanhamento e actividades de lazer, apoio a actividades
domésticas, confecção e/ou entrega de refeições, lavandaria e engo-
madoria, trabalhos de modista ou arranjos de roupa.

4.º

O capital social é de cinco mil euros e encontra-se dividido em
duas quotas: uma, no valor nominal de quatro mil setecentos e cin-
quenta euros pertencente à sócia Maria Francisca António Pereira
Rafael e a outra, no valor nominal de duzentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio Emídio António Pereira Rafael.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios e seus herdeiros, ficando
dependente do consentimento da sociedade em relação a terceiros
tendo sociedade e restantes sócios direito de preferência sobre a ces-
são a terceiros, que deverá ser exercitado até 15 dias após a recepção
de carta do sócio indicando o valor daquela e, respectivas condições
e identificação do interessado.

6.º

A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, será constituída por um só-
cio, ficando desde já nomeada para o triénio de 2005-2007 a sócia
Maria Francisca António Pereira Rafael, sendo suficiente a interven-
ção de um gerente para obrigar validamente a sociedade.

7.º

A sociedade não se dissolverá em caso de morte ou interdição, si-
tuações em que os herdeiros do sócio falecido ou interdito elegerão
um, entre eles, que os represente na sociedade.

8.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, pode exigir supri-
mentos aos sócios até ao montante de três mil euros.

9.º

A sociedade, por deliberação dos sócios, pode amortizar uma quota
nos seguintes casos:

a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrematação,
venda ou qualquer outra forma de apreensão judicial da quota de que
possa resultar a transmissão desta para terceiros.

b) Quando o sócio viole o dever de cooperação para com a socie-
dade ou se recuse a prestar a sua actividade nesta.

c) Em caso de amortização a sua contrapartida será a que resultar
do valor da liquidação da quota com referência ao momento da deli-
beração, sendo o pagamento daquela fraccionado em duas prestações,
a efectuar dentro de seis meses e um ano, respectivamente, após a
sua fixação definitiva.

10.º

Os sócios ficam desde já autorizados a proceder ao levantamento
do depósito do capital para fazer face às despesas de constituição e
outros investimentos.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010123816

CENSA — CANALIZAÇÕES E ELECTRIFICAÇÃO NUNES
SALVATERRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 59/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501811540; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/
20050525.

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

a) Alteração parcial do contrato consistente na nova redacção do
artigo 2.º, que passa ter a seguinte redacção:

2.º

O seu objecto social é o seguinte: montagem de canalizações de
águas e gás; montagem de instalações eléctricas, telefónicas e de co-
municações áudio visuais; instalação e montagem de equipamentos de
ventilação, aquecimento, ar condicionado e refrigeração; instalação e
montagem de sistemas e equipamentos contra incêndios, segurança e
detecção; importação, exportação, representação e comércio de equi-
pamentos e materiais para canalizações e instalações.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010122020

SANILEITE — TECNOLOGIA DO LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00380/950517; identificação de pessoa colectiva
n.º 503454184; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrições n.os
10 e 11; números e data das apresentações: 02, 03 e 04/20050517.

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

a) Cessação de funções como gerente de Arménio Fernando Paiva
Andrade, por renúncia em 6 de Maio de 2005.

b) Nomeação de gerente.
Gerente: Regina Maria da Silva Cunha Dias Suissas.
Data da nomeação: 6 de Maio de 2005.
c) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 5.º

do pacto social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e correspondente à soma de três quotas: uma, no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Regina
Maria da Silva Cunha Dias Suissas; a outra, no valor nominal de mil
e quinhentos euros e a outra no valor nominal de mil euros, ambas
pertencentes ao sócio Carlos António Ramalho Suissas.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010123824

URBISPAÇO — URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00444/961128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503770159; inscrição n.º 11, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 10 e inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 02, 04
e 07/20050119.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) Aumento de capital de 25 000 euros para 125 000 euros, por
ter sido reforçado com a quantia de 100 000 euros em numerário,
subscritos 20 000 euros pelo sócio Nuno Miguel Pereira Marques Pil-
ré e 40 000 euros por cada um dos sócios Vítor Manuel Valentim
Mendes e Carlos Manuel da Silva Moço.

Capital: 125 000 euros.
b) Cessação de funções como gerente de Nuno Miguel Marques Pilré,

por renúncia em 27 de Dezembro de 2004.
c) Alteração parcial do contrato, consistente na alteração do arti-

go 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e vinte e cinco mil euros, está integral-
mente realizado e é representado por duas quotas iguais de sessenta e
dois mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios Vítor Manuel
Valentim Mendes e Carlos Manuel da Silva Moço.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010123662

ANTÓNIO LAPA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00954/20050412; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 06/20050412.

Certifico que por António Alfredo Ferreira Lapa e Maria Ivone
Batista Sardinha Lapa, casados um com o outro na comunhão de
adquiridos, Rua do Padre José Diogo, 3, Salvaterra de Magos, foi cons-
tituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António Lapa — Construções, L.da,
com sede na Rua do Padre José Diogo, 3, freguesia e concelho de
Salvaterra de Magos.

2 — A gerência pode deslocar ou transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para qualquer outro local no território nacional
e a criação de sucursais, agências ou delegações ou outras formas lo-
cais de representação onde entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção de edifícios, instalações,
actividades de acabamento e outros afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros e encontra-se dividido em duas quotas, sendo uma do
sócio António Alfredo Ferreira Lapa, no valor nominal de quatro mil
e novecentos euros e outra da sócia Maria Ivone Batista Sardinha
Lapa, no valor nominal de cem euros.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até dez vezes o valor do capital social, na proporção das suas
quotas.

3 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade.
4 — Os montantes e as condições quer da realização das presta-

ções suplementares do capital, quer dos suprimentos serão fixados em
assembleia geral convocada ou reunida para esse efeito.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade ficará a cargo do só-
cio António Alfredo Ferreira Lapa, desde já nomeado gerente, com
ou sem remuneração, conforme vier a ser estipulado em assembleia
geral.

2 — A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer forma,
a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designadamente,
em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Falência do sócio titular;
b) Quando a quota for objecto de arresto, penhora, arrolamento

ou qualquer outro modo de apreensão judicial.
c) Por acordo com o sócio titular.
2 — A contrapartida da amortização será apurada de acordo com

o último balanço aprovado, a não ser que seja acordado elaborar-se
um balanço para o efeito.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exigir outra forma, são
convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios com a antece-
dência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010145666

GRACINDA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00953/20050407; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/20050407.

Certifico que por Manuel Fernandes Martingil Lopes e Gracinda
Caneira Lopes Martingil, casados um com o outro na comunhão de
adquiridos e residentes na Rua dos Combatentes, Glória do Ribatejo,
Salvaterra de Magos, foi constituída a sociedade comercial por quotas
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Gracinda & Lopes, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Francisco Miguel Caneira, 2, freguesia de
Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos.

2 — A gerência poderá transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer
delegações, agências ou qualquer outra forma de representação da socie-
dade.

2.º

A sociedade tem como objecto o comércio de produtos alimenta-
res; assadura e venda de frangos em churrasqueira; comércio de bebi-
das com serviço de bar e comércio de louças, brinquedos, artigos para
o lar.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, recairá sobre
os sócios ou não, a designar por esta, ficando desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

5.º

1 — Para que a sociedade fique validamente obrigada é bastante a
assinatura de um gerente.

2 — É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma a sociedade em negócios estranhos à mesma, designadamente,
em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre; na cessão
a favor de estranhos à sociedade é conferido o direito de preferên-
cia à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em
segundo lugar.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 98 — 22 de Maio de 20069968-(126)

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assembleia
geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social com que está a ser
constituída, na proporção das respectivas quotas, mediante delibera-
ção da assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá entrar desde já em actividade, ficando os ge-
rentes autorizados a efectuar o levantamento do capital depositado
na conta aberta em nome da sociedade para adquirir bens e equipa-
mento necessários à sua instalação e início de actividade.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010123778

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

MAIA CAMPOS, IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Urbanização do Parque, lote 19, loja 1, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00605/011212; identificação de pessoa colectiva n.º 503673463;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 01/20051122.

Certifico que Manuel Desidério Fialho cessou funções de presiden-
te do conselho fiscal da sociedade supra, por renúncia, em 3 de Se-
tembro de 2005.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120390

MAIA CAMPOS, IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Urbanização do Parque, lote 19, loja 1, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 605/011212; identificação de pessoa colectiva n.º 503673463.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao ano de 2003.

13 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Baião
Alves da Palma. 2002121141

ALMADA

INI ISOLAMENTOS NAVAIS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4471;
identificação de pessoa colectiva n.º 501945881; data do depósito:
28122004.

Certifico que em relação à empresa referenciada, ficaram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta e os outros documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida Leal
de Bulhões. 2012450962

SETÚBAL

PAPELARIA BIBI — COMÉRCIO DE PAPELARIA
E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05871/
20001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505104571; ins-
crições n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 01 e 02/
20051130.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano a contar de 31 de Agosto de 2005.
Liquidatária designada, em 31 de Agosto de 2005: Ivone dos San-

tos Capitule d’Oliveira.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011830427

SPCG — SOCIEDADE PORTUGUESA DE CO-GERAÇÃO
ELÉCTRICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3600/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503218359.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 2006885316
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