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4. Empresas — Registo comercial

LISBOA
LISBOA — 4.A SECÇÃO

COOPLAR — COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00060/960127; identificação de pessoa colectiva n.º 500856630;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 22/051216.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 22/051216.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 18 de Novembro

de 2005, para o quadriénio de 2006-2009:
Direcção: presidente — Abílio do Coito Guerra, Passeio do Cantá-

brico, lote 1.16.04-C, 12.º, esquerdo, Lisboa; vice-presidente — Luís
Augusto Lidon Brandão Guerra; secretário — António Feliciano dos
Santos, Rua do Almirante Reis, torre 2, 7.º, C, Portela, Loures; te-
soureiro — Manuel de Matos Pires, Rua do Almirante Reis, torre 1,
rés-do-chão, A, Portela, Loures; vogal — Manuel Fernando Garcia de
Carvalho, Passeio do Cantábrico, lote 1.16.04-B, 12.º, direito, Lis-
boa; suplentes — Pedro Luís Sousa Sequeira, Avenida de Óscar Mon-
teiro Torres, 53, 5.º, esquerdo, Lisboa; e Álvaro Augusto Correia
Barreto Sabbo, Rua de Alfredo Guisado, lote 382-E, bloco II, rés-do-
-chão, direito, Lisboa; conselho fiscal: presidente — José António da
Silva Canêdo de Araújo; secretário — Eduardo Mesquita Marques, Rua
do Almirante Reis, torre 1, 4.º, A, Portela, Loures; vogal — Maria
Gourete Antunes Henriques, Rua de Carlos Giorge, 30, 3.º, esquerdo,
Lisboa; suplentes — Paulo Jorge Fonseca de Sousa, Rua do Professor
Henrique de Barros, 28, 2.º, D, Prior Velho; e Jorge Manuel Ambró-
sio Salvador, Rua de Braz Toscano Mello, 18, Varge-Mondar, Rio de
Mouro.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009177819

CLUB VIP II — OPERADORES TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00135/800213; identificação de pessoa colectiva n.º 500929483;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 28/051216.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 28/051216.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 20 de Abril de

2005, para o biénio de 2005-2006:
Conselho de administração: presidente — Francisco Maria Malhei-

ro Calheiros e Menezes; Francisco Maria Godinho de Sá Nogueira;
José Manuel de Sousa Antunes; Pedro Cunha Rosa Costa Ferreira; e
Pedro Manuel de Oliveira Morgado; fiscal único: efectivo — Amável
Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados, SROC, Rua de Artilharia Um,
104, 4.º, esquerdo, Lisboa; suplente — José Maria Ribeiro da Cunha,
com o mesmo domicílio profissional da anterior, revisor oficial de
contas.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009875028

CRUEL & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00837/801127; identificação de pessoa colectiva n.º 501110275;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3; apresentação n.º 25/051216.
Cessação de funções do gerente Anastácio Isidro Pimentel dos San-

tos, por ter renunciado em 9 de Dezembro de 2005.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 6.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de quarenta e
nove mil oitocentos e oitenta euros e corresponde à soma de duas
quotas, cada uma do valor nominal de vinte e quatro mil novecentos
e quarenta euros, pertencendo ambas ao sócio Manuel Valdemar Dias
Cruel.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel Valdemar
Dias Cruel, já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009177843

PARPÚBLICA — PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01656/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502769017;
inscrição n.º 38; número e data da apresentação: 07/051216.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 07/051216.
Emissão de 11 456 obrigações, permutáveis por acções represen-

tativas do capital de EDP — Energias de Portugal, S. A., prevista no
Decreto-Lei n.º 209-A/2005, de 2 de Dezembro, com as característi-
cas definidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 186-A/2005,
de 9 de Dezembro, com o valor nominal de € 50 000, por subscrição
particular, no montante de € 572 800 000.

Data da deliberação: 9 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009177797

CUF — COMPANHIA UNIÃO FABRIL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06217/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503899984;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 16, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 18 e inscrições n.os 12, 17 e 18; números e datas das apre-
sentações: 12/051222 e 43, 44, 45 e 46/051216.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 12/051222.
Nomeação do fiscal único efectivo e suplente, por deliberação de

18 de Maio de 2005, com efeitos desde 1 de Junho de 2004, para o
quadriénio de 2001-2004:

Fiscal único: efectivo — Deloitte & Associados, SROC, S. A.; su-
plente — António Marques Dias, Edifício Atrium Saldanha, Praça do
Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, revisor oficial de contas.

Averbamento n.º 5; apresentação n.º 43/051216.
Cessação de funções do administrador José Domingos Vístulo de

Abreu, por ter renunciado em 13 de Abril de 2005.
Apresentação n.º 44/051216.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 18 de Maio de 2005, que ratificou a cooptação de 13 de
Abril de 2005, para o quadriénio de 2001-2004, de Luís Filipe da
Conceição Pereira, casado, Rua de João António Pereira, 159, Mur-
tal, Parede.

Apresentação n.º 45/051216.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 18 de Maio de

2005, para o quadriénio de 2005-2008:
Conselho de administração: presidente — João Maria Guimarães José

de Mello, Avenida de 24 de Julho, 24, 3.º, Lisboa; Alexandre Pessôa
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de Lucena e Valle; António do Pranto Nogueira Leite; Clemente
Manuel Pedro Vicente Nunes; Francisco Xavier Lobo Cardoso Quin-
tela; Gonçalo Maria Guimarães José de Mello; João Jorge Gonçalves
Fernandes Fugas, Rua de Marta Mesquita da Câmara, 110, entrada A4,
4.º, esquerdo, Porto; João Manuel Caminha Dotti; João Pedro Stilwell
Rocha e Melo, casado, Rua de Dinis Dias, 2, Lisboa; Luís Filipe da
Conceição Pereira; e Miguel Maria Pereira Vilardebó; fiscal único:
efectivo — Deloitte & Associados, SROC, S. A.; suplente — Carlos
Luís Oliveira de Melo Loureiro, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º,
Lisboa, revisor oficial de contas.

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 46/051216.
Cessação de funções do administrador João Manuel Caminha Dot-

ti, por ter renunciado em 14 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774710

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06427/970825; identificação de pessoa colectiva n.º 503948314;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 40/051216.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 40/051216.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 24 de Março de 2005, para o triénio em curso de 2003-
-2005, de José Luís Bonifácio Lopes, casado, Rua de Francisco Sá
Carneiro, 11, 6.º, direito, Setúbal; e António Miguel Gago da Silva
Corrêa Figueira, casado, Quinta do Vale de Rios, Vila Nogueira de
Azeitão, Azeitão.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009127390

QUARTA, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 136/010504; identificação de pessoa colectiva
n.º 505400375; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 27/051215.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 27/051215.
Deslocação da sede para a Calçada da Boa Hora, 9, 1.º, freguesia de

Alcântara, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009177657

CORPO CRIATIVO — AGÊNCIA DE ARTISTAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 691/011030; identificação de pessoa colectiva
n.º 505596601; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
051215.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º, n.os 1 e 2, e artigo 2.º da sociedade em epígrafe, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Flux Mix, Publicidade, Unipesso-
al, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Rosa, 218, freguesia de
Santa Catarina, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na concepção e realização de cam-
panhas publicitárias. marketing e promoções. Organização de even-
tos. Agenciamento de artistas. Consultadoria de comunicação e ima-
gem. Serviços de catering. Comércio por grosso e a retalho,
importação, exportação, representação e produção de artesanato, arte,
design, vestuário, calçado, acessórios de moda, marroquinaria, bijuta-
ria, brindes, produtos promocionais, artigos de decoração, bebidas,
livros, revistas e outras publicações; prestação de serviços nas referi-
das áreas.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009177550

CENTRO DE PSICOLOGIA DO CAMPO PEQUENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 965/031022; identificação de pessoa colectiva
n.º 506697398; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições
n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 14, 15 e 16/051215.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 14/051215.
Cessação de funções dos gerentes Cláudia Sofia Peres da Costa

Pereira Ribeiro; Cláudia do Rosário Rodrigues da Costa Eiró e Pedro
Alexandre Pereira de Oliveira Lima, por terem renunciado em 2 de
Dezembro de 2005.

Apresentação n.º 16/051215.
Nomeação de gerente, por deliberação de 3 de Dezembro de 2005,

de Isaura Maria Mariño Lourenço, casada, Rua do Professor Marck
Athias, 8, 4.º, direito, Lisboa.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de catorze mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e representado por uma única quota do valor
nominal de catorze mil euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Sar-
gento dos Santos.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009177495

MELO (MADEIRAS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 052/030226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501777075; inscrição n.º 23; número e data da apresentação:
21/051215.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 21/051215.
Nomeação de gerente, por deliberação de 31 de Março de 2005, de

Sofia Alves Isabel Revés Chaves Catarino, casada, Praceta do Comér-
cio, 15, 10.º, B, Alfragide, Amadora.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009176642

PRIMEYATES EMBARCAÇÕES DE RECREIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 160/050418; identificação de pessoa colectiva
n.º 507172531; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/051215.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3; apresentação n.º 10/051215.
Deslocação da sede para a Rua de Manuel Marques, 10, 3.º, B, fre-

guesia do Lumiar, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009866258

PUBLIVISUAL — PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 603/051006; identificação de pessoa colectiva
n.º 507440293; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 20/051215.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 20/051215.
Deslocação da sede para a Rua do Padre Luís Aparício, 11, 2.º, A,

freguesia do Coração de Jesus, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009177576

QUARTA, AMBIENTE, QUALIDADE
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04950/960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503562750;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 28/20051215.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 28/051215.
Deslocação da sede para a Calçada da Boa Hora, 9, 1.º, freguesia

Alcântara, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009177665

CARLUCIDIM — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5153/960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503623318;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 29/050909.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 1, 3.º, 5.º e 6.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CARLUCIDIM — Repre-
sentações, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Júlio Dinis, 23, 1.º,
direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas
quotas, com o valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada,
uma pertencente ao sócio Carlos Manuel Pereira Batáglia e outra
pertencente ao sócio José Manuel Rodrigues Simão.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas as prestações suplementares de capital até o
limite de cem mil euros, na proporção das respectivas quotas, assim
como podem os sócios fazer os suprimentos que a sociedade necessi-
tar, nos termos e condições que assembleia geral deliberar.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, assim como a sua representação ac-
tiva ou passiva, em juízo ou fora dele, será exercida pelo sócio Carlos
Manuel Pereira Batáglia, com ou sem remuneração conforme for
deliberado, ficando desde já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010791940

MUNDIPACK, INDÚSTRIA DE PREPARAÇÃO
E IMPRESSÃO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 205/050504; identificação de pessoa colectiva
n.º 507064208; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
051220.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 13/051220.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 15 de Abril de 2005, de

António Manuel da Veiga Iglésias Marques, casado, Rua da Infantaria,
16, 115, Lisboa; e José Pedro de Oliveira Timpeira, Rua das Parreiras,
5, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2008189791

CUIDADO COM O CÃO — COMUNICAÇÃO SOCIAL
E CONTEÚDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 176/020401; identificação de pessoa colectiva
n.º 505829444; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/
051220.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010628349

CODIGOSEGUR — MEDIAÇÃO SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 767/011126; identificação de pessoa colectiva
n.º 505876833; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 9 e 10/
051220.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 09/051220.
Cessação de funções do gerente Nuno Miguel Ferraz de Barros, por

ter renunciado em 24 de Janeiro de 2005.
Averbamento n.º 1; apresentação n.º 10/051220.
Deslocação da sede para a Avenida do Infante D. Henrique, 333-

-H, piso 1, fracção 10, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009111770

CONSTRUÇÕES BELDOMUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08687/991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504728458;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/051220.
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Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010628268

MICROREP — SISTEMAS INFORMÁTICOS
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08438/990920; identificação de pessoa colectiva n.º 503623075;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 08/051220.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010628250

MORO — GESTÃO, INVESTIMENTOS E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02962/930928; identificação de pessoa colectiva n.º 503068713;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 20/051220.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 20/051220.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 15 de Junho de

2005, para o quadriénio de 2005-2008:
Administrador único — Maria de Lurdes Jorge Mateus Rodrigues

Morais; fiscal único: efectivo — Jaime Matos, Castanheira Guilher-
me e Martins da Silva, SROC, Avenida do Brasil, 1, 3.º, sala 9, Lis-
boa; suplente — Virgílio Marmelo Castanheira Guilherme, casado,
Avenida de Infante Santo, 347, 3.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial
de contas.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010628306

CONVÍVIO E LAZER — BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02807/930719; identificação de pessoa colectiva n.º 503036994;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/051220.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011188962

CABELEIREIROS JOSÉ PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02765/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503024783;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 22/051220.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 10 000 para
€ 50 000, tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de cinquenta mil euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de quaren-

ta e cinco mil euros pertencente ao sócio José Teixeira Pina e outra
do valor nominal de cinco mil euros pertencente à sócia Graça Maria
Fernandes Rosa.

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

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010628314

PETRÓLEOS DE PORTUGAL — PETROGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00523/890418; identificação de pessoa colectiva n.º 500697370;
inscrição n.º 69; número e data da apresentação: 27/051220.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 27/051220.
Fusão, por incorporação, mediante a transferência global do patri-

mónio da sociedade TLG — Transportes Líquidos e Gasosos, L.da

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009612655

MANUEL PEREIRA GOMES & CUSTÓDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 502/780731; identificação de pessoa colectiva
n.º 500773726; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/
051223.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração e comér-
cio de bebidas.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010629043

PORTALEGRE
ELVAS

PUBLILUSO — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 00937/
970311; identificação de pessoa colectiva n.º 503832758; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051229.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe foi regis-
tado o seguinte acto:

Cessação de funções do gerente João Daniel Loureiro Damião, por
renúncia de 19 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2007039974

CERVEJARIA DA PRAÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01406/
040129; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; nú-
meros e data das apresentações: 03 e 04/20051227.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi transformada em sociedade unipessoal
a sociedade em epígrafe.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cervejaria da Praça,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praça da República, 26 e 27,
freguesia de Assunção, concelho de Elvas.

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.

3 — A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante, cerveja-
ria, marisqueira, pastelaria e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde a uma quota de igual valor pertencente ao sócio único,
José Júlio Valentim do Nascimento.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo dos gerentes que vierem
a ser designados pelo sócio único, com ou sem remuneração.

2 — A sociedade vincula-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.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 6.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.

Mais declarou o segundo outorgante:
Que não é titular de quotas noutras sociedades unipessoais por quo-

tas.

Certifico ainda que foi registada a cessação de funções da gerente
Ana Cristina de Vasconcelos Pereira do Nascimento, por renúncia em
20 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 2010000919

CONFEITARIAS DIOGO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 00995/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504128965; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051227.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe foi regis-
tado o seguinte acto:

Mudança de sede para o Alto da Saibreira, 4, Varche, freguesia de
São Brás e São Lourenço, concelho de Elvas.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2010001095

CLIDABA — GESTÃO DE DADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01564/
20051228; identificação de pessoa colectiva n.º 507522281; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que Fernando Arias Meneses, solteiro, maior,
residente em Calle Mariposa, 2, 3.º, C, em Badajoz, Espanha, consti-
tui uma sociedade comercial por quotas unipessoal, que se regerá pe-
las disposições constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma CLIDABA — Gestão de Dados,
Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede à Praceta dos Descobrimentos, Edifício Cida-
de Jardim, torre 1, rés-do-chão, esquerdo, na freguesia de Assunção,
concelho de Elvas.

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

2.º

1 — A sociedade tem por objecto a elaboração e desenho de bases
dados, e sua manutenção.

2 — A sociedade poderá adquirir livremente participações em socie-
dades com objecto ainda que diferente do acima referido, em socie-
dades reguladas por leis especiais, em agrupamentos complementares
de empresas e consórcios.

3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, correspondente a uma única quota pertencente ao único
sócio Fernando Arias Meneses.

2 — A sociedade poderá exigir ao sócio único prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de dez mil euros.

4.º

1 — A gerência da sociedade, designada em assembleia geral, pode
competir quer a sócios, quer a não sócios.

2 — A gerência é ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

3 — Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

5.º

Fica expressamente autorizada a celebração de quaisquer negócios
jurídicos que visem a prossecução do objecto social entre o sócio único
e a sociedade.

Mais declarou:
1 — É desde já nomeado gerente o sócio único, ele, Fernando Árias

Menezes.
2 — Não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quo-

tas.
3 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Lavado
Brotas de Sousa Ferreira. 2010001273

PORTALEGRE

ALÁCER VIDA — UNIDADE DE CUIDADOS
GERIÁTRICOS E SAÚDE HUMANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula/identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 507370325; inscrição n.º 1; núme-
ro e data da apresentação: 01/161205.

Certifico que entre Maria João de Jesus Cordeiro Mendes de Matos
Pereira, casada com Fernando Manuel Pereira, na comunhão de ad-
quiridos, Avenida do General Lacerda Machado, 42, 2.º, direito, Por-
talegre; Pedro Manuel Ruivo Baptista, casado com Rita Maria Picão
de Abreu Enes de Oliveira Ruivo Baptista, na comunhão de adquiri-
dos, Herdade do Montinho, 3, Portalegre; Henrique Manuel Alcaide
de Jesus, casado com Fernanda de Lurdes Pinto Massano, na comu-
nhão de adquiridos, Rua de Efigénia de Sá Nogueira, 9, Crato; e José
da Graça Louro, casado com Maria Manuela da Graça Serralha Carita
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Louro, na comunhão de adquiridos, Rua do Dr. João Maria Porto,
lote 1, 1.º, Nisa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alácer Vida — Unidade de Cuidados
Geriátricos e Saúde Humana, L.da

2.º

1 — A sociedade estabelece a sede na Avenida do General Lacerda
Machado, 44, em Portalegre.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como, poderão ser abertas sucursais, delegações
ou outras formas de representação no País ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de actividades de acção
social com alojamento, de saúde humana, recreativas, de manutenção
física e de cuidados geriátricos.

4.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros e representa-se por
quatro quotas iguais do valor nominal de doze mil e quinhentos euros,
uma de cada sócio.

2 — Cada um dos sócios realiza, nesta data, em dinheiro, por me-
tade a sua entrada, ficando o restante para realizar, em dinheiro, no
prazo de dois meses a contar do registo definitivo do presente con-
trato.

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

5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, Pedro
Manuel Ruivo Baptista, Henrique Manuel Alcaide de Jesus, José da
Graça Louro e do não sócio, Fernando Manuel Pereira, casado, resi-
dente na Avenida do General Lacerda Machado, 42, 2.º, direito, em
Portalegre, desde já designados gerentes.

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

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

7.º

1 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

2 — O sócio que pretender ceder a sua quota ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, através de
carta registada, dos termos da projectada cessão, identificando o ces-
sionário, preço e condições de pagamento, com vista a proporcionar
o exercício do direito de preferência, no prazo de 30 dias.

8.º

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

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Interdição ou inabilitação do sócio;
c) Arrolamento, arresto, penhora ou apreensão judicial ou fiscal da

quota que conduza à sua venda ou adjudicação e, ainda, nos casos de
execução, insolvência ou falência do seu titular.

d) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, quando não for adju-
dicada ao seu titular.

e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários.

2 — A contrapartida da amortização de quota, prevista no número
anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será igual ao valor da
quota segundo o último balanço legalmente aprovado.

9.º

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

10.º

As normas dispositivas da lei podem ser derrogadas por delibera-
ções sociais regularmente tomadas.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Amorim da Cruz
Carvalho. 2008006115

PORTENERGIA — CONTROLO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula/identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 502544163; inscrição n.º 3; núme-
ro e data da apresentação: 01/191205; pasta n.º 555.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria
Henriqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008006131

PLANTALEGRE — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula/identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 506109291; inscrição n.º 4; núme-
ro e data da apresentação: 02/07122005; pasta n.º 1132.

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

O ex-sócio Rui Miguel Ferreira Martins cessou funções de gerente
por renúncia.

Data: 5 de Dezembro de 2005.
Foi transformada em sociedade unipessoal por quotas, com a firma

PLANTALEGRE, A. J. B. P. — Produção e Comércio de Plantas,
Unipessoal, L.da

O único sócio António José Baptista Pereira alterou os artigos 1.º,
3.º e 4.º do contrato da sociedade que ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PLANTALEGRE, A. J. B. P. —
 Produção e Comércio de Plantas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Quinta da Tapada de Mangas, freguesia de Alagoa, concelho de
Portalegre.

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

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de cinquenta mil euros.

2 — Poderão ser exigidas ao sócio único prestações suplementares
de capital até ao quintúplo do capital social.

3 — O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, que sejam necessários à prossecução do objec-
to da sociedade.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio António José
Batista Pereira, que continua designado gerente.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 — A gerência poderá ser ou não remunerada pelo exercício do

seu cargo, conforme o deliberado em assembleia geral.

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

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria
Henriqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008006042

SPAULOP — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula/identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 506285391; inscrição n.º 2; núme-
ro e data da apresentação: 02/27122005; pasta n.º 1255.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria
Henriqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008006166

FILEDA — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula/identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 503807842; inscrição n.º 3; núme-
ro e data da apresentação: 02/191205; pasta n.º 843.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria
Henriqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008006123

AMATOSCAR — COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula/identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 503808059; inscrição n.º 3; núme-
ro e data da apresentação: 01/201205; pasta n.º 1184.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2002.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria
Henriqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008006140

APBRB — AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
DE BOVINOS E RAÇA BRAVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula/identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 507312430; inscrição n.º 2; núme-
ro e data da apresentação: 01/221205; pasta n.º 1284.

Certifico que a sociedade em epígrafe aditou o n.º 3 ao artigo 2.º, o
parágrafo único ao artigo 3.º e alterou o n.º 2 do artigo 7.º e o arti-
go 9.º do respectivo contrato, que ficaram com a seguinte redacção:

2.º

3 — A sociedade integra-se e identifica-se com o conceito de agru-
pamento de produtores, definido nos termos da lei, abrangendo, no
seu âmbito geográfico de actuação, todos os distritos do continente.

3.º

§ único. Para a prossecução dos seus objectivos a sociedade deve
assegurar as melhores condições para o desenvolvimento económico
das explorações agrícolas dos seus sócios através de um conjunto de
acções que visam a promoção da exploração produtiva tradicional e
o reforço dos factores de competitividade associados à qualidade do
produto — carne proveniente de bovinos de raça brava de lide.

7.º

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota, comunicará o facto à
sociedade, por carta registada com aviso de recepção, com 30 dias de
antecedência, indicando o cessionário, o preço e restantes termos e
condições do contrato.

9.º

Por deliberação da assembleia geral, tomada por votos representa-
tivos de 75 % do capital social, poderão entrar novos sócios para a
sociedade, desde que:

a) Sejam produtores de bovinos inscritos no Livro Genealógico
Português dos Bovinos da Raça Brava de Lide e assumam a obrigação
de permanência na sociedade num período mínimo de três anos con-
tados do reconhecimento da mesma como agrupamento de produto-
res;

b) Se enquadrem nos presentes estatutos e contribuam para a in-
crementação da concentração da produção, comercialização e respec-
tiva valorização de animais provenientes de explorações agrícolas de
bovinos inscritos no Livro Genealógico Português dos Bovinos da Raça
Brava de Lide;

c) Cumpram as regras de funcionamento adoptadas pela sociedade
em matéria de produção e comercialização, a fim de melhorar a qua-
lidade dos; produtos ou de utilização de práticas biológicas e de adap-
tar o volume da oferta às exigências do mercado e a fornecer as in-
formações solicitadas pela sociedade em matéria de disponibilidades;

d) Cumpram a obrigação de efectuar através do próprio agrupa-
mento a colocação no mercado da totalidade da produção destinada à
comercialização em relação à qual aderiu à sociedade, nos termos da
lei.

Mais certifico que a sociedade aumentou o capital social de € 6100
para € 7000, tendo em consequência alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
euros e representa-se por 13 quotas: três do valor nominal de dois
mil euros uma de cada um dos sócios José Joaquim Pedroso Rosa
Rodrigues, Manuel Agostinho Pontes Dias e José Luís de Vasconce-
llos e Souza d’Andrade e dez do valor nominal de cem euros, uma de
cada um dos sócios Maria Fernanda Pereira Dias Tavares, José Fran-
cisco da Cruz e Crujo, Maria da Conceição Machado de Ascensão Vaz,
Maria Guiomar Gomes Cortes Romão de Moura, Sociedade Agro-
-Pecuária do Anafe, S. A., Sociedade Agrícola de Font’Alva, L.da,
Sociedade Agro-Pecuária São Trocato, L.da, Sociedade Agro-Pecuária
da Abrunheira, L.da, Casa Agrícola Virgem Macarena, L.da, e Socie-
dade Agrícola do Monte da Senhora do Carmo, S. A.

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

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria
Henriqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008006158

PORTO
FELGUEIRAS

I .  P.  F. — INDÚSTRIA PRODUTORA DE FIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1082/
930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502959452; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 08/221205.

Certifico que a nomeação de Maria Manuela Hargreaves Amorim
Alves Andrade Maia e de Artur Manuel Costa Borges, casado, Rua
dos Descobrimentos, 82, Mindelo, Vila do Conde, como vogais, deli-
berada em 21 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2007969939

LONGRATEX — FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 649/
880405; identificação de pessoa colectiva n.º 501958800; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 04/071205.

Certifico a nomeação como gerente de Madalena de Jesus Silva,
viúva, Quinta do Ermeiro, Unhão, Felgueiras, em 4 de Novembro de
2005.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007966018

ARTUR MATOS & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 406/
820604; identificação de pessoa colectiva n.º 501282475; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 05/071205.

Certifico que a dissolução e encerramento da liquidação.
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Data de aprovação das contas: 11 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007966026

CRESCER A SORRIR — CENTRO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO

E ESPECIALIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3025/
040720; identificação de pessoa colectiva n.º 506969070; averba-
mento n.º 03 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
291105.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para o Largo
do Dr. Eduardo de Freitas, Edifício Jardim, piso 4, Vila Cova da Lixa,
Felgueiras, em 25 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969386

F. HENRIQUE — REPRESENTAÇÕES DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1762/
980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504244701; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
071205.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para o Lugar
de Sem, Lagares, Felgueiras, em 30 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007966034

FINPÓVOA — ESCOLA E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3001/
040602; identificação de pessoa colectiva n.º 503806595; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 01 e 02/071205.

Certifico que foi registada a cessação funções de gerente da ex-
-sócia Teresa Marina Barbosa de Magalhães, em 24 de Novembro de
2005, por haver renunciado; e a alteração parcial do contrato da socie-
dade em epígrafe, tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º
e 4.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FINPÓVOA — Escola e Serviços de
Informática, L.da, e tem a sua sede na Avenida da República, Edifício
El-Rei D. Duarte, piso -1, loja D, freguesia de Vila Cova da Lixa,
concelho de Felgueiras.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade fica afecta ao
sócio Manuel Aníbal Mota Mendes, desde já nomeado gerente.

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

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969548

PADARIA E PASTELARIA ANIZÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2965/
040318; identificação de pessoa colectiva n.º 506880389; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 01 e 02/061205.

Certifico que foi registada a cessação funções de gerente de Maria
Eugénia de Carvalho Ribeiro, em 9 de Novembro de 2005, por haver
renunciado; e a transformação em sociedade unipessoal da sociedade
em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Padaria e Pastelaria Anizé,
Unipessoal, L.da, fica com sede no lugar da Cerdeira das Ervas, Edifí-
cio Cerdeira das Ervas, freguesia de Macieira da Lixa, deste concelho
de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada para local diferente, dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria, comércio, panificação e
pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
está representado por uma única quota com o valor nominal de cinco
mil euros pertencente ao sócio único José Mário Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência social será exercida pelo sócio único José Mário Morei-
ra, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
vier e ser deliberado em assembleia geral, bastando a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

§ único. A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores,
nos termos do disposto no artigo 252.º do Código das Sociedades.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
cinco vezes o capital social, bem como fazer à sociedade os supri-
mentos que se mostrarem necessários, nos termos e condições que
vierem a ser deliberados.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969521

JOSÉ PAULO OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2431/
011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505772485; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/021205.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 5000 euros para
25 000 euros; e a alteração parcial do contrato, tendo em consequên-
cia sido alterados os artigos 1.º (corpo), 2.º e 3.º da sociedade em epí-
grafe, cuja a redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma Paulo Oliveira, Unipessoal, L.da, com
sede no lugar de Cachada, freguesia de Pombeiro, do concelho de
Felgueiras.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de peles, calçado e afins,
têxteis e agente comercial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros formado por uma quota de igual valor pertencente ao
sócio José Paulo Pinto de Oliveira.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969505
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CONFORSTEP — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2923/
031202; identificação de pessoa colectiva n.º 506734617; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 03/021205.

Certifico que foi feita a alteração parcial do contrato, tendo em
consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º, da sociedade em epí-
grafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quinze mil euros e
está representado por uma única quota com o valor nominal de quin-
ze mil euros, pertencente ao sócio único Fernando da Costa Guima-
rães.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais gerentes a
nomear, ficando desde já nomeado gerente o sócio único Fernando da
Costa Guimarães e o não sócio Norberto Soares Pinto, solteiro, mai-
or, residente no lugar da Granja, Vila de Barrosas, freguesia de Idães,
deste concelho de Felgueiras.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007347610

EMTE — EMPRESA DE MONTAGENS
PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2499/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505890321; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/251105.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 5000 euros para
100 000 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º da
sociedade em epígrafe, cuja a redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
demais valores, é de cem mil euros e está representado por duas quo-
tas iguais, cada uma com o valor nominal de cinquenta mil euros,
pertencente uma ao sócio António Manuel Moreira de Sousa e outra
ao sócio Manuel Moreira de Sousa.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969700

QUINTA DA LIXA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 577/
870123; identificação de pessoa colectiva n.º 501780653; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 02/251105.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 1 247 000 eu-
ros para 1 400 000 euros, tendo em consequência, sido alterado o
artigo 3.º da sociedade em epígrafe, cuja a redacção passa a ser a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e de-
mais valores constantes da escritura, é de um milhão e quatrocentos
mil euros, correspondendo à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de quinhentos e sessenta mil euros pertencente ao sócio
Manuel Carvalho de Meireles; uma outra do valor nominal de quatro-
centos e sessenta e cinco mil e quinhentos euros pertencente ao só-
cio Alexandre Alberto Pereira Meireles da Cunha; uma terceira do
valor nominal de trezentos e setenta e quatro mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio Óscar Fernando Meireles da Cunha.

2 — A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o
justifiquem e por deliberação dos sócios, poderá exigir dos mesmos

prestações suplementares de capital, até ao montante global máximo
de quinhentos mil euros, ficando adstritos a estas os sócios que aquan-
do da deliberação se mostrem na disponibilidade de o fazer, apenas e
só, no montante por estes disponibilizado, afastando, desta forma, a
obrigatoriedade de todos os sócios efectuarem as prestações referidas,
assim como o critério da proporcionalidade entre as quotas e a exigi-
bilidade das prestações suplementares, em substituição do supra refe-
rido critério da disponibilidade de cada sócio.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969300

PRENDAS DA SERRA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3242/
051205; identificação de pessoa colectiva n.º 507243080; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/051205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Manuel
Pinto da Cunha e José António Pinto da Cunha, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Prendas da Serra — Comércio de Pro-
dutos Regionais, L.da, com sede no Lugar da Escalheira, freguesia de
Caramos, concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de produtos regio-
nais, queijos, enchidos, fumeiro, mel, artesanato e similares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios e não sócios,
ficando a cargo de ambos os sócios que desde já são nomeados gerentes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 — Para além dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de aluguer ou arrendamento quaisquer

móveis e móveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cem vezes o capital
social.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969513

TALHO E SUPERMERCADO LAMEIRO MORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3243/
051206; identificação de pessoa colectiva n.º 507543025; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/061205.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Pedro
António Moreira Alves e Sónia Cristina Silva Barbosa, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Talho e Supermercado La-
meiro Morto, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é no lugar de Lameiro Morto, lote 1, fre-
guesia de Friande, concelho de Felgueiras.

2 — A gerência pode livremente deslocar sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de supermercado e talho,
compra e venda de artigos de charcutaria, peixaria, jardinagem, per-
fumaria, gás, electrodomésticos, brinquedos, pão quente e café, e trans-
porte ocasional de passageiros em veículos ligeiros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e está dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros cada pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro António
Moreira Alves e Sónia Cristina Silva Barbosa.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como tomar de

trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira.
4 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Pedro António

Moreira Alves e Sónia Cristina Silva Barbosa.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares de capital até ao montante de cinquenta
mil euros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do res-
pectivo objecto.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007966050

EVA & MANUELA — VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2807/
030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506375307; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/071205.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data de aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969564

TEIXEIRA & GUIMARÃES — REVESTIMENTO
DE PAVIMENTOS E DE PAREDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2540/
020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505846896; data da
apresentação: 251105.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969319

TEIXEIRA & GUIMARÃES — REVESTIMENTO
DE PAVIMENTOS E DE PAREDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2540/
020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505846896; data da
apresentação: 251105.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2005.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969327

TEIXEIRA & GUIMARÃES — REVESTIMENTO
DE PAVIMENTOS E DE PAREDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2540/
020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505846896; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/251105.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data de aprovação das contas: 11 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969335

FÁBRICA DE CALÇADO BOM ANDAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 619/
870826; identificação de pessoa colectiva n.º 501870555; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/291105.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data de aprovação das contas: 29 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969408

AUTIN — EMPRESA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2645/
020507; identificação de pessoa colectiva n.º 506147835; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/301105.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data de aprovação das contas: 24 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969424

MAGELEC — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2534/
040102; identificação de pessoa colectiva n.º 505934531; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/301105.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.
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Data de aprovação das contas: 24 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969483

CONSTRUÇÕES VILA SIMÕES,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1802/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504801945; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 01/021205.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da socie-
dade em epígrafe, tendo em consequência sido alterados os n.os 1 e 2
do artigo 8.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 8.º

1 — A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, conforme foi deliberado em assembleia geral compete aos ge-
rentes, que podem ser sócios e não sócios.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes o sócio António Alves
Teixeira Varejão e ainda a não sócia Maria Manuela Sousa David Ri-
beiro, solteira, maior, residente na Avenida da República, freguesia de
Vila Cova da Lixa, deste concelho de Felgueiras.

3 — ...............................................................................................

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969491

IRMATIM — SERRALHARIA IRMÃOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1186/
940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503191850; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 18; números e data
das apresentações: 03 e 04/291105.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Alexandre Amaro Sousa Guimarães Martins, em 23 de Novembro de
2005, por haver renunciado; nomeação como gerente de Pedro Fili-
pe Sousa Guimarães Martins, solteiro, maior, Agras, Margaride, Fel-
gueiras, em 23 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008784363

IRMALEX — CENTRO DE SERVIÇOS
SIDERÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 990/
920630; identificação de pessoa colectiva n.º 502799277; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22; números e data
das apresentações: 05 e 06/291105.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Alexandre Amaro Sousa Guimarães Martins, em 23 de Novembro de
2005, por haver renunciado; nomeação como gerente de Joaquim Luís
Sousa Guimarães Martins, casado, Posmil, Friande, Felgueiras, em 23
de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008784371

P.  C .  F. — PRODUÇÃO DE CALÇADO
DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 474/
841017; identificação de pessoa colectiva n.º 501527443; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 02/281105.

Certifico que foi efectuada a nomeação de revisor oficial de contas
de Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, L.da, com sede no
Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1.º, 3.º, Arroios, Lisboa,
representada por Dr. Hermínio António Paulos Afonso, casado, Rua
de António Bessa Leite, 1516 BN, 4.º, esquerdo, Porto, revisor ofi-
cial de contas n.º 712; suplente: Dr. José Pereira Alves, casado, Rua
de Alfredo Keil, 257-A , 3.º, esquerdo, Porto, revisor oficial de con-
tas n.º 711, deliberada em 30 de Setembro de 2005.

Prazo: 2005-2007.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007969351

LOUSADA

LOUSACOR — PINTURAS, L.DA

Sede: Monte Pedroso, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01159/
000427; identificação de pessoa colectiva n.º 504790510; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovado as contas em 28 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228851

EMÍLIA MENEZES & PINTO, L.DA

Sede: Fonte Cova, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01080/
990616; identificação de pessoa colectiva n.º 501378707; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 05/051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovado as contas em 30 de
Novembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228878

HÉLDER PINTO — CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Boavista, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01758/
021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506354032; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovado as contas em 22 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228860

MARCOLO — INDÚSTRIA DE MÁRMORES, GRANITOS
E CANTARIA, L.DA

Sede: Árvores, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00624/
93114; identificação de pessoa colectiva n.º 503102741; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 03/051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o sócio Joaquim
Augusto Mendes Carneiro foi nomeado gerente em 21 de Dezembro
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de 2005, o capital foi aumentado em mais € 24 939,89 em dinheiro
e subscrito pelo sócio Joaquim Augusto Mendes Carneiro e foi altera-
do o contrato, passando os artigos 3.º e 4.º e aditado o artigo 6.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de setenta e
quatro mil oitocentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos
formado por duas quotas iguais de trinta e sete mil quatrocentos e
nove euros e oitenta e quatro cêntimos cada, uma de cada um dos
sócios Maria da Conceição Lopes e Joaquim Augusto Mendes Carneiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertencem aos sócios Maria da Conceição
Lopes e Joaquim Augusto Mendes Carneiro, já nomeados gerentes,
obrigando-se a sociedade com a assinatura de qualquer gerente.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao quádruplo do mesmo.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada, bem como o instrumento da nomeação de ge-
rente, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228843

LOUSAFIOS, COMÉRCIO DE LINHAS E FIOS TÊXTEIS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01747/
020903; identificação de pessoa colectiva n.º 506130053; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 15 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008229009

SÉCULO XXI — SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS
DE DANIEL MEIRELES DE SOUSA,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Esplendém, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01599/
020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505929171; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 15 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228991

FERREIRA & COUTINHO, L.DA

Sede: Rua de Santo André, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01478/
011018; identificação de pessoa colectiva n.º 500877955; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 02/051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 29 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228967

LOUSACONSTROI — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 293, sala 8, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00722/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503436909; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua de Santo António, 293, sala 8, freguesia de Silvares, Lousada.

Foi depositado o instrumento da mudança de sede na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228835

MOTA MORAIS — DESENHADOR CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Gondariz, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01557/
020325; identificação de pessoa colectiva n.º 506025934; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 28 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228932

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA LEIRA, L.DA

Sede: Casa da Leira, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01030/
990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504340760; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/051229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 22 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228886

JOAQUIM CARLOS FERNANDES E SILVA
CARPINTARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Covilhô, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01474/
011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505643227; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 03/051229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 6 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228916
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TEM-AT-NET — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Fonte Taurina, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01911/
040806; identificação de pessoa colectiva n.º 506156680; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/051229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
encerramento de liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 22 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228894

MARCO DE CANAVESES

TEIXEIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00253/821209; identificação de pessoa colectiva
n.º 501335404; números e data das apresentações: 04, 05 e 06/
20051202.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 05.
Foi registada a cessação de funções de gerência de Emília Rosa de

Carvalho Teixeira, Maria da Glória de Carvalho Teixeira e João Al-
berto Carvalho Teixeira.

Causa: renúncia datada de 12 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007901110

SEQUEIRA & SOARES — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01908/20021210; identificação de pessoa colectiva
n.º 506349942; número e data da apresentação: 03/20051221.

Certifico que foi registado o seguinte acto:
Inscrição n.º 2.
Alteração parcial do contrato de sociedade sendo sócios Antero da

Silva Sequeira, casado na comunhão de adquiridos com Maria de Fáti-
ma Monteiro Alves Sequeira; Pedro Miguel Teixeira Soares, casado
na comunhão de adquiridos com Paula Cristina da Silva Sequeira.

Artigo alterado: aditamento do artigo 7.º

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares na pro-
porção das suas quotas até ao montante global de vinte e cinco mil
euros.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto no prazo de três meses a contar desta data.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007901129

PAREDES

MOBILADORA LORDELENSE — COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2211/
20000531; identificação de pessoa colectiva n.º 505001942; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007774410

IMODIVINUS — IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02943/
20021203; identificação de pessoa colectiva n.º 505959232; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007802147

BALURPA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2052/
19990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504317334; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2004018313

JOSÉ A. SILVA — PÃO QUENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03218/
20040713; identificação de pessoa colectiva n.º 507052544; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007802155

JOSÉ MARIA SOUSA RIBEIRO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02984/
20030207; identificação de pessoa colectiva n.º 506438449; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007802139

INOXTAD — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02068/
19990820; identificação de pessoa colectiva n.º 504599801; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2004019590
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PENAFIEL

DO SOUTO CARDOSO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02248/
20020603; identificação de pessoa colectiva n.º 506159345; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20051220.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe alterou a sede, objecto e aumentou o capital com o reforço de
€ 45 000, tendo alterado o contrato quanto aos artigos 1.º (corpo),
2.º, e 3.º, n.º 1, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Do Souto Cardoso — Construções, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de José Júlio, Edifício Cavalum, 27,
fracção F, da freguesia e concelho de Penafiel.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; acompanhamento e fiscalização de obras; actividades de enge-
nharia e técnicas afins e actividades de arquitectura; comércio a reta-
lho de mobiliário e artigos de iluminação e decoração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cem mil euros,
está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de oitenta mil
euros titulada em nome do sócio José do Souto Cardoso, e outra do
valor nominal de vinte mil euros titulada em nome da sócia Maria do
Amparo Figueiredo Moreira Mesquita Souto Cardoso.

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

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009567927

TÁXI TEOTÓNIO — SERVIÇO DE PASSAGEIROS, L.DA

Sede: Torre, freguesia de Pinheiro, concelho de Penafiel,
4560 Penafiel, distrito do Porto

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 505664895.

Certifico que, pela apresentação n.º 3/20051221, referente à ins-
crição n.º 2, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2005.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2009577132

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE
DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA, C. R. L.

(COOPERATIVA)

Sede: L da Devesa, Milhundos, freguesia de Penafiel, concelho
de Penafiel, 4560-496 Penafiel, distrito do Porto

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 501471758.

Certifico que:
Corresponde à anterior matrícula n.º 711/19851022.
Pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe alterou o

artigo 1.º, n.º 2, que ficou com a seguinte redacção:

1.º

2 — A Caixa Agrícola, na prossecução da sua actividade, orienta-
-se pelas finalidades de progresso e desenvolvimento da agricultura e

aumento do bem-estar físico, social e económico dos seus associados,
à luz dos princípios mutualistas do cooperativismo.

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

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009577272

ESCOLA DE CONDUÇÃO EGAS MONIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01685/
20001026; identificação de pessoa colectiva n.º 505205165; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20051220.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe alterou o contrato quanto ao artigo 3.º, que ficou com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e está dividido em duas quotas, uma com o valor nominal
de trinta e nove mil euros, pertencente à sócia Augusta Mafalda Teles
Loureiro Teixeira da Silva, e outra com o valor nominal de onze mil
euros, pertencente ao sócio Agostinho Manuel de Almeida Caetano.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de procederem ao regis-
to deste acto no prazo de três meses a contar de hoje na competente
Conservatória do Registo Comercial.

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

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009577108

DO SOUTO & RESENDE, L.DA

(sociedade em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00986/
950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503338486; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20051220.

Certifico que, pela inscrição referida, foi efectuado o registo de
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 8 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009577060

CAFÉ PAIOL, L.DA

Sede: Rua do Monte Castro, rés-do-chão, fracção B, freguesia
de Penafiel, concelho de Penafiel, 4560 Penafiel,

distrito do Porto

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 501685936.

Certifico que, pela apresentação n.º 2/20051221, referente à ins-
crição n.º 2, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumento do capital.
Montante do aumento: 3506,01 euros.
Modalidade e forma de subscrição: pela entrada em numerário, subs-

crito pelo sócio Ricardo Ferreira Mendes, com € 1753, e pelo sócio
Sérgio Henriques Freitas Cleto, com € 1753,01.

Capital após o aumento: 6000 euros.
Artigo alterado: 3.º, do respectivo contrato, que ficou com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de novecen-
tos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos (bem próprio), uma
do valor nominal de duzentos e quarenta e nove euros e quarenta
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cêntimos (bem próprio), e outra do valor nominal de mil setecentos
e cinquenta e três euros (bem comum), pertencentes ao sócio Ricardo
Ferreira Mendes, e uma do valor nominal de três mil euros, perten-
cente ao sócio Sérgio Henriques Freitas Cleto.

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

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009567870

SANTO TIRSO

BACATIRSO — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505797887; data do depósito: 04072005; pasta n.º 5287.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Luísa Manuela Ferreira
Guimarães. 2006410067

AREAL, SILVA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 137/
561227; identificação de pessoa colectiva n.º 500028311; data do
depósito: 04072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Luísa Manuela Ferreira
Guimarães. 2008792854

DESIGRAV — DESENHO E GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2415/911111; identificação de pessoa colectiva n.º 500438757;
data do depósito: 14072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Luísa Manuela Ferreira
Guimarães. 2006169270

FELISMINA RIBEIRO — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507520165; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20051109.

Certifico que Rosa Felismina Pacheco Martins Ribeiro, constituiu
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Felismina Ribeiro — Indústria de Con-
fecções, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sua sede é na Rua de Portelas B, 142, na freguesia de Ne-
grelos (São Mamede), concelho de Santo Tirso.

2 — A gerência poderá instalar e manter sucursais, filiais, ou ou-
tras formas de representação social, bem como poderá deslocar a sua
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto confecção de vestuário.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, subscrito pela sócia única Rosa Felismina Pacheco Martins
Ribeiro.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta à única sócia, a qual
fica desde já nomeada gerente, bastando a sua assinatura para obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 — A sócia e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos desde
que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006203797

DISTRIBEBE — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1600/19861015; identificação de pessoa colectiva
n.º 501732624; data do depósito: 14072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006208659

ALÍPIO MARTINS OLIVEIRA — CLIMATIZAÇÕES
E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6061/20040325; identificação de pessoa colectiva
n.º 506823628; data do depósito: 18072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006208713

TRANSPORTAVE — REBOQUES DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6370; identificação de pessoa colectiva n.º 506433854; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/051118.

Certifico que Rui Miguel Machado Teixeira e Adelino Filipe Ma-
chado Teixeira Ferreira, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSPORTAVE — Reboques do
Ave, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 323, freguesia de Vila
das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação a gerência pode deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste no transporte rodoviários de mercadorias
e serviços de reboque e semi-reboque de veículos automóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quota de igual valor, sendo cada uma
no valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencentes aos
sócios Rui Miguel Machado Teixeira e Adelino Filipe Machado Tei-
xeira Ferreira.
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5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos carece do consen-
timento da sociedade, que terá direito de preferência na sua aquisição.
Se esta não quiser preferir, tal direito reverterá a favor dos sócios
não cedentes.

6.º

1 — A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
compete aos sócios a nomear em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Rui Miguel Machado
Teixeira.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessário a assinatura de um só gerente.

4 — Ficam incluídos nos poderes da gerência a compra e venda de
bens imóveis e viaturas automóveis, a celebração de contratos de
leasing e de locação financeira, tomar e dar de arrendamento quais-
quer bens imóveis e trespassar estabelecimentos comerciais.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cinquenta mil euros, por deliberação unânime
dos sócios.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando sobre a quota incida arresto, penhora ou providência

cautelar judicialmente justificada, ou, em geral, apreendida judicial ou
administrativamente;

c) Se for declarada por decisão judicial transitada e julgado a exis-
tência por parte de qualquer sócio de actos de concorrência desleal;

d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-
cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da socie-
dade.

9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija formalidades, se-
rão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006202782

CONSULMAT  —  M ATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 
6216; identificação de pessoa colectiva n.º 506448339; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 3 e 4/050930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
renúncia do gerente Jorge Manuel Pinheiro do Amaral, em 14 de Se-
tembro de 2005 e esta aumentou o capital de € 7500 para € 50 000,
e procedeu-se à alteração do contrato, tendo sido alterado o contrato
quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e n.os 2 e 3 do 7.º, os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação CONSULMAT — Importação
e Exportação de Madeiras, L.da

3.º

O objecto social consiste na actividade de importação e exporta-
ção de madeiras e seus derivados.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, representado por duas quotas, uma no valor nominal de
quarenta e cinco mil euros pertencente ao sócio António José Ferrei-
ra Machado de Araújo e outra de cinco mil euros, pertencente à sócia
Luzia de Fátima Peixoto da Costa Machado de Araújo.

7.º

2 — Fica desde já designado gerente o sócio António José Ferreira
Machado de Araújo.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
apenas necessária a assinatura de um só gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006171569

CÉSAR FERREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4231/990302; identificação de pessoa colectiva n.º 504499106;
data do depósito: 13072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2008972097

VILA NOVA DE GAIA

ENGOMADORIA MELITA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506254330; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 30/20051118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2005.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012312870

ANIFERPAL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507381777; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 26/20051118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede:
Sede: Rua de João Lúcio de Azevedo, 53, 1.º, sala F, distrito do

Porto, concelho do Porto, freguesia de Paranhos, 4200 Porto.
Conservatória competente: distrito do Porto, concelho do Porto.
Conservatória: Código do Registo Comercial do Porto, 1.ª secção.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002670080

SOPSEC II — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 504298704; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/
20051118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de membros de órgãos sociais designados:
Gerência:
Vítor Manuel Baltazar Santos;
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua dos Comendadores, 103, Urbanização do Pi-

nheiral, 4470-757 Maia.
Diogo André Ferreira Leite.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua de João Correia, 129, 2.º, esquerdo, 3700-146

São João da Madeira.
Data da deliberação: 11 de Novembro de 2005.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012312942
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PORTO DE IDEIAS, COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503453552; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 29/20051118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede.
Sede: Rua das Motas, 73, distrito do Porto, concelho do Porto,

freguesia de Foz do Douro, 4150 Porto.
Conservatória competente:
Distrito do Porto, concelho do Porto.
Conservatória: Código do Registo Comercial do Porto, 2.ª secção.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012312934

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA MOREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 500829349; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/20051118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Montante do aumento: 40 000 euros.
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro subscrito quanto a

€ 10 000 por cada um dos novos sócios Manuel Carlos de Oliveira
Moreira, Ilda Maria de Oliveira Moreira, José David de Oliveira
Moreira e Maria de Fátima Oliveira Moreira Carvalhal.

Artigos alterados: 3.º e 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de duzentos e cinquen-
ta mil euros, dividido em seis quotas, sendo uma no valor de cento e
vinte e seis mil euros pertencente ao sócio José Joaquim da Silva
Moreira, uma de oitenta e quatro mil euros pertencente à sócia Pal-
mira Ferreira de Oliveira e quatro quotas iguais de dez mil euros cada,
pertencentes, cada uma delas a cada um dos sócios Manuel Carlos de
Oliveira Moreira, Ilda Maria de Oliveira Moreira, José David de Oli-
veira Moreira e Maria de Fátima de Oliveira Moreira Carvalhal.

ARTIGO 4.º

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

2 — Ficam, desde já, designados gerentes os sócios José Joaquim da
Silva Moreira, Palmira Ferreira de Oliveira e Ilda Maria de Oliveira
Moreira.

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

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012312926

IMPERGAIA — REVESTIMENTOS
E IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506516040; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 4 e 6/20051118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência:
Maria Arménia dos Santos Castro.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 7 de Novembro de 2005.
Artigos alterados: n.º 1 do 1.º, 3.º e n.º 1 do 4.º, com a seguinte

redacção:
1.º

1 — A sociedade tem a firma IMPERGAIA — Revestimentos e
Impermeabilizações, L.da, e tem a sua sede na Avenida da República,
2427, sala 6, freguesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de quinze
mil euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de nove mil
euros pertencente ao sócio Paulo Sérgio de Castro Sousa e uma de
seis mil euros pertencente à sócia Maria Goreti Soares e Silva Sousa.

4.º

A administração e representação da sociedade fica afecta à sócia
Maria Goreti Soares e Silva Sousa, sendo suficiente a assinatura de um
para obrigar a sociedade.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012312896

MARDOURO II — SERVIÇOS DE METALURGIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507108108; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20051117.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência:
Maria da Conceição Pereira da Silva.
Cargo: gerente.
Causa: óbito.
Data: 17 de Julho de 2005.

25 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012312853

JBMS — RESTAURO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504540920; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 19/20051118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Transformação em sociedade unipessoal por quotas, regendo-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JBMS — Restauro de Edifícios, Uni-
pessoal, L.da, tem sede a Travessa das Corujeiras, 119, freguesia de
Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

A sede pode ser transferida para outro local do concelho e ainda
criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na ampliação, transformação e
restauro de edifícios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, pertencente ao sócio António José de Oliveira Mendes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único, desde já nome-
ado gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá celebrar negócio com a sociedade desde que sirva a
prossecução do objecto social.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012312977
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SMALLCAR — COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507312384; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 16 e 17/20051121.

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

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência:
José António Henriques da Silva.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Novembro de 2005.
Designação de membros de órgãos sociais órgãos designados:
Gerência:
Paulo Jorge Ferreira Fernandes dos Santos.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua da Farrapa, 533, São João de Ver, Santa Ma-

ria da Feira.
Data da deliberação: 18 de Novembro de 2005.

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313019

AUTO TÁXIS — DOURIENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504632450; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 15/20051121.

Certifico que na sociedade em epígrafe procedeu ao registo das
prestações de contas referentes ao ano de 2004 e que os documentos
legalmente previstos foram depositados na respectiva pasta.

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313027

COBRARTE — COBRES DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501501584; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20051121.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2005.

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313043

RICARDO SOUSA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504460226; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20051121.

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

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência:
José Ilídio Soares de Sousa.
Cargo: gerente.
Causa: óbito.
Data: 12 de Novembro de 2004.

Está conforme.

19 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313051

ARAÚJO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506103315; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20051130.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento do capital:
Montante do aumento: 20 000 euros.
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, subscrito na pro-

porção.
Capital após o aumento: 25 000 euros.
Artigo alterado: 3.º
Sócios e quotas:
Quota: 20 000 euros.
Titular: Ernesto de Oliveira Araújo.
Número de identificação fiscal: 139887890.
Residência: Rua da Circular de Alheira de Aquém, 317, Pedroso,

Vila Nova de Gaia.
Quota: 5000 euros.
Titular: Sandra Cristina Costa Afonso Araújo.
Número de identificação fiscal: 188598871.
Residência: Rua da Circular de Alheira de Aquém, 317, Pedroso,

Vila Nova de Gaia.

30 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004135948

SACOPACK — COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507299779; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20051122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência:
Rui Silvério Coelho de Oliveira.
Causa: renúncia.
Data: 25 de Outubro de 2005.

30 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313060

MATERFUT — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505911752; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/20051122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Montante do aumento: 100 000 euros.
Modalidade e forma de subscrição: € 60 563 em reservas livres e

€ 39 437 em dinheiro, subscrito na proporção, a acrescer às anterio-
res quotas:

Artigos alterados: 3.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento e
cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de noventa mil euros pertencente ao sócio Ângelo
Firmino Marques Maia e outra do valor nominal de sessenta mil eu-
ros pertencente à sócia Maria José Cruz de Almeida Martins Maia.

2 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313108

PEOPLE’S NEGÓCIOS — SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505606399; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20051122.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede:
Sede: Rua de Camilo Vaz, 25, 4.º, distrito de Porto, concelho de

Vila Nova de Gaia, freguesia de Mafamude, 4430-686 Vila Nova de
Gaia.

2 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313094

PEOPLE’S PHONE, EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504862740; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20051122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede:
Sede: Rua de Camilo Vaz, 25, 4.º, distrito do Porto, concelho de

Vila Nova de Gaia, freguesia de Mafamude, 4430-686 Vila Nova de
Gaia.

2 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313086

GLOBAL CITY — SISTEMAS GLOBAIS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504236830; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20051122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede:
Sede: Rua de Camilo Vaz, 25, 4.º, distrito de Porto, concelho de

Vila Nova de Gaia, freguesia de Mafamude, 4430-686 Vila Nova de
Gaia.

2 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313132

CARPINTARIA DO PINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504049836; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20051122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Artigos alterados: 2.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na montagem de trabalhos de car-
pintaria e de caixilharia.

2 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008967654

FONTE FERREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507526430; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 40/20051206.

Certifico que foi constituída entre Rui Miguel da Fonte Ferreira e
Vítor Miguel Marques Martins a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fonte Ferreira & Martins, L.da
2 — Tem a sua sede na Travessa de José Fontana, 128, 3.º, habi-

tação 19, freguesia de Vila Nova de Gaia (Santa Marinha), concelho
de Vila Nova de Gaia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencentes
uma a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012281770

HIDROMÁTICA II — EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 507540875; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/20051202.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hidromática II — Equipamen-
tos, L.da

2 — Tem a sua sede no Largo da Lavandeira, 151, freguesia de
Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede se 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 importação, exportação, repre-
sentação e comercialização de máquinas e equipamentos de automa-
ção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de cem
mil euros correspondente à soma de cinco quotas: duas iguais do valor
nominal de cinco mil euros, pertencentes um a cada um dos sócios
Fernando José Rodrigues Alves Pimenta e P. A. C. T. — Produtos para
Análise e Controle de Tráfego, L.da, e três iguais do valor nominal de
trinta mil euros pertencentes uma a cada um dos sócios Filipa Maria
Moreira Alves Pimenta, Maria Francisca Moreira Alves Pimenta e
Fernando José Moreira Alves Pimenta.

2 — Os sócios realizaram apenas cinquenta por cento do valor das
suas quotas, no montante global de cinquenta mil euros, devendo dar
entrada na caixa social com os restantes cinquenta por cento no pra-
zo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Fernando José
Rodrigues Alves Pimenta que, desde já, fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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.

Declarou, ainda, o primeiro outorgante marido:
Que é accionista da sociedade anónima denominada HIDROMÁ-

TICA — Soluções de Automação, S. A., número de identificação de
pessoa colectiva 502919175, com sede na Rua das Condomínias, 726,
Lordelo do Ouro, Porto, como comprova pela acta n.º 15, de 17 de
Junho de 2004 da assembleia geral de que arquivo fotocópia.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313868

SEREDIS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA
E ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502932805; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/05122005.

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

Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002355347

JORGE SOARES & CARMINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505124050; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 25/20051122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

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

2 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313116

FERNANDO MENDES & FAMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503530344; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 20 e 22/20051122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência:
António Fernando Ferreira Mendes.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Novembro de 2005.
Designação de membros de órgãos sociais órgãos designados:
Gerência:
Fernando Pereira Fonseca.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua do Parque 1.º de Maio, 195, 2.º, frente, Ma-

famude, Vila Nova de Gaia.
Data da deliberação: 17 de Novembro de 2005.

2 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313124



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 104 — 30 de Maio de 2006 10 582-(25)

QUERCASA — CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502366435; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência:
Pedro Miguel Rodrigues Queirós.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Outubro de 2005.

2 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012313159

SANTARÉM
ALCANENA

VÍTOR COELHO DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1106/
051202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/051202.

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

Constituição da sociedade em epígrafe por Vítor Miguel Capaz
Coelho da Silva, casado com Carla Maria Fernandes Querido da Silva,
na separação de bens, residente na Avenida de José António de Car-
valho, lote 7, 1.º, esquerdo, Minde, Alcanena, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º
1 — A sociedade adopta a firma Vítor Coelho da Silva,

Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de José António de
Carvalho, lote 7, 1.º, esquerdo, freguesia de Minde, concelho de Alca-
nena.

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 em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na exploração de gabinete de con-

sultoria e desenvolvimento de projectos de investimentos imobiliários.

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

mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único Vítor Miguel Capaz Coelho da Silva.

ARTIGO 4.º
O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao

montante global igual a 20 vezes o capital social, podendo fazer ain-
da suprimentos à sociedade, quando esta deles carecer, nas condições
de retribuição e reembolso, que por ele sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º
1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme

for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, sendo desde já nomeado gerente o sócio único Vítor Miguel
Capaz Coelho da Silva.

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.

ARTIGO 6.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a

sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 7.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares

de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar 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.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766598

AGROPASTORIL — SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 566/
130993; identificação de pessoa colectiva n.º 503061280; inscri-
ções n.os 10 e 11; números e data das apresentações: 04 e 05/
051205.

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

Alteração parcial de pacto quanto ao artigo 14.º que passou a ter a
redacção abaixo indicada. Foram eliminados os artigos 15.º e 16.º e
alterada a numeração dos artigos 17.º a 30.º para 15.º a 28.º:

ARTIGO 14.º

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

2 — Haverá um fiscal suplente, que deverá ser igualmente revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, eleito
nos mesmos termos do número anterior.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766601

HAPPYLOG — LOGÍSTICA E TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1105/
051202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/051202.

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

Constituição da sociedade em epígrafe por Luís Vitaliano & Luís,
S. A., que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma HAPPYLOG — Logística e Transpor-
tes, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Duarte Pacheco,
151, lugar e freguesia de Vila Moreira, concelho de Alcanena.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de logística,
recolha, entrega, manuseamento, armazenagem e gestão de stocks e
cargas. Transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem e
por conta própria, nacionais e internacionais. Outras actividades de
serviços diversos prestados às empresas, nas áreas, da publicidade,
embalagem, endereçagem, estudos de mercado, consultoria, aluguer de
máquinas e organização de eventos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde ao valor da quota única pertencente à sócia.
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5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por dois ou mais geren-
tes, a nomear pela sócia, ficando desde já nomeados gerentes Luís
Alexandre Lopes Ferreira, Vitaliano Soares da Silva e Luís Filipe Fer-
reira Baptista Mota, casado, residente na Rua de José Alves Anastá-
cio, 19, Alcanena.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, sen-
do sempre obrigatória a assinatura do gerente Luís Alexandre Lopes
Ferreira.

6.º

A sócia única poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, no interesse e para a prossecução do objecto social desta,
nomeadamente suprimentos de que esta careça.

7.º

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766580

TÊXTEIS MENROLIF,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 708/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503800074; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 03/051202.

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

Alteração parcial de pacto quanto ao artigo 5.º, n.º 3, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — ...............................................................................................
2 — ...............................................................................................
3 — Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-

naturas conjuntas de dois gerentes, excepto para actos de mero expe-
diente em que é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766571

RIBACOURO — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 950/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503390747; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 03/051130.

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

Aumento de capital realizado em dinheiro sendo € 207 000 pelo
sócio João Pedro Henriques Marques e € 23 000 pela sócia Maria
Olímpia Santos Henriques Marques e alteração de pacto quanto ao
artigo 4.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de trezentos e cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma quota no valor nominal de trezentos e dezanove mil e qui-
nhentos euros pertencente ao sócio João Pedro Henriques Marques,
uma quota no valor nominal de trinta e cinco mil e quinhentos euros
pertencente à sócia Maria Olímpia Santos Henriques Marques.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766563

MINDANÁLISE — LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS DE MINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 225/
801017; identificação de pessoa colectiva n.º 501098437; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
051122.

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

Deslocação da sede social para a Rua de Santana, 50, Minde, Alca-
nena, por deliberação de 17 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766555

QUIMBIOS — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 849/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504628712; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 01/051122.

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

Aumento de capital realizado em dinheiro sendo € 25 000 por cada
um dos sócios Paulo Jorge Oliveira Pombo e Teresa Alexandra Car-
doso Mira Pombo tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de oitenta mil euros, e corresponde à soma duas quotas: uma quota no
valor nominal de cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta euros
pertencente ao sócio Paulo Jorge Oliveira Pombo, e uma quota no
valor nominal de vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta euros
pertencente à sócia Teresa Alexandra Cardoso Mira Pombo.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766504

DERMYSLOURO — INDÚSTRIA DE CURTUMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 00002/
150173; identificação de pessoa colectiva n.º 500026564; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrições n.os 13 e 14; números e
data das apresentações: 4 e 6/051216.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes acto de registo:

Cessação de funções do presidente do conselho de administração
Dalindo Godinho Louro, da presidente do conselho fiscal Carla Sofia
Domingos Louro e do vogal do conselho fiscal Nuno Tiago Alves
Louro, por renúncia em 6 de Novembro de 2005, 2 de Novembro de
2005 e 2 de Novembro de 2005, respectivamente.

Nomeação de membros dos órgãos sociais para o quadriénio em
falta de 2002-2005, por deliberação de 11 de Novembro de 2005.

Conselho de administração: administrador — Nuno Tiago Alves
Louro, passando o administrador Jurlindo Godinho Louro a ser o pre-
sidente.

Conselho fiscal: presidente — Mafalda Filipe Fernandes, casada, Rua
do Marquês de Pombal, lote 2, 1.º, esquerdo, Alcanena; vogal — Ana
Filipa Duarte Amora, solteira, maior, Rua de 25 de Abril, 329, Mon-
santo, Alcanena.

Alteração parcial de pacto quanto aos artigos 2.º, n.os 1 e 2, 4.º,
n.º 4, 11.º, n.os 5, 6 e 10, e 14.º, n.º 5, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

1 — O conselho de administração poderá deliberar a alteração da
sede para qualquer outro local e estabelecer ou extinguir agências,
delegações, sucursais, filiais, dependências ou qualquer outra forma de
representação social no lugar do território nacional ou estrangeiro.
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2 — A sociedade por deliberação do conselho de administração
poderá associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a
qualquer agrupamento complementar de empresas, consórcios ou en-
tidades de natureza semelhante e participar na administração e fisca-
lização, bem como adquirir participações em quaisquer tipos ou espé-
cies de sociedades mesmo que de diferente objecto.

ARTIGO 4.º

4 — Os títulos serão assinados conjuntamente pelo presidente do
conselho de administração e por um dos administradores.

ARTIGO 11.º

5 — Para obrigar a sociedade validamente em todos os seus actos
ou contratos, é necessário a assinatura conjunta de dois administrado-
res.

6 — Em todos os actos de mero e simples expediente é suficiente
a assinatura de um administrador.

10 — As deliberações do conselho de administração para serem
válidas devem ser aprovadas com os votos favoráveis de dois admi-
nistradores.

ARTIGO 14.º

5 — Os órgãos sociais são nomeados em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766687

CURTUMES PIÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 00174/
130279; identificação de pessoa colectiva n.º 500827907; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 11 e 12; números e
data das apresentações: 06 a 11/051207.

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

Alteração parcial de pacto quanto ao artigo 14.º que passou a ter a
redacção abaixo indicada:

ARTIGO 14.º

Fiscalização da sociedade

1 — A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único eleito pela
assembleia geral, que deverá ser Revisor Oficial de Contas ou Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas.

2 — Haverá um fiscal suplente, que deverá ser igualmente revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, eleito
nos termos do número anterior.

Que da acta da assembleia geral da sociedade atrás referida consta
que em sequência da aprovação da presente alteração de estatutos o
então conselho fiscal, pediu a demissão:

Cessação de funções de todos os membros do conselho fiscal, res-
pectivamente, Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associado, SROC;
Amílcar Dias Pereira, António Marques Henriques e José de Jeus
Gonçalves Mendes, ROC, por renúncia em 31 de Março de 2005.

Nomeação do fiscal único para o quadriénio de 2005-2008.
Por deliberação de 31 de Março de 2005:
Fiscal único: membro efectivo — Rosa Lopes, Gonçalves Mendes

& Associado, SROC, representada por Carlos António Rosa Lopes,
ROC; membro suplente — José de Jesus Gonçalves Mendes, ROC.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766741

COUROVILA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E COMERCIALIZAÇÃO DE COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 806/
981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504276336; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 02/051209.

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

Alteração parcial de pacto quanto ao artigo 5.º, n.º 3, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

3 — Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766636

LUÍS F. — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 00937/
011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505811367; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 09/051209.

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

Dissolução e liquidação da sociedade.
Data: 11 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766644

ITALPELE — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 00358/
060290; identificação de pessoa colectiva n.º 502284773; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 02/051215.

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

Dissolução e liquidação da sociedade.
Data: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766652

JONARCIL — MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 418/
201290; identificação de pessoa colectiva n.º 502466227; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 08/051209.

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

Dissolução e liquidação da sociedade.
Data: 29 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766628

PELTECI, MANUFACTURAS DE PELE E TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 00090/
030670; identificação de pessoa colectiva n.º 500214573; inscri-
ções n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 06 e 07/
051205.

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

Alteração parcial de pacto quanto ao artigo 14.º que passou a ter a
redacção abaixo indicada. Foram eliminados os artigos 15.º e 16.º e
alterada a numeração dos artigos 17.º a 30.º, para 15.º a 28.º:

ARTIGO 14.º

1 — A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único eleito pela
assembleia geral, que deverá ser revisor oficial de contas ou Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas.
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2 — Haverá um fiscal suplente, que deverá ser igualmente revisor
oficial de contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, eleito
nos mesmos termos do numero anterior.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766610

DESPORCANENA — GINÁSIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 906/
010416; identificação de pessoa colectiva n.º 505310678; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of.
13/051209.

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

Cessação de funções da gerente Cidália da Conceição Nascimento
Belchior Ramos, por renúncia em 22 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766695

TERESA & CRESPO — MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1107/
051219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/051219.

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

Constituição da sociedade em epígrafe entre António Joaquim Pe-
dreira Crespo Carreira e mulher Maria Teresa Lopes Carreira Crespo,
casados na comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Vale Milhei-
ro, 13, lugar de Covão do Feto, freguesia de Monsanto, concelho de
Alcanena, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Teresa & Crespo — Mármores e Gra-
nitos, L.da.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale Milheiro, 13, no
lugar de Covão do Feto, freguesia de Monsanto, concelho de Alca-
nena.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por como objecto: transformação e comercializa-
ção de mármores, granitos e outras rochas, comercialização de arte-
factos de cimento e materiais de construção.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e correspondente à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencente à
sócia Maria Teresa Lopes Carreira Crespo, e uma, do valor nominal
de dois mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Antó-
nio Joaquim Pedreira Crespo Carreira.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, incumbirá aos gerentes, só-
cios ou não sócios, designados na presente escritura ou eleitos em
assembleia geral.

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

3 — Fica desde já designada gerente, a sócia Maria Teresa Lopes
Carreira Crespo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de e empresas e constituir a associações em participação e con-
sórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes. à constituição e re-
gisto da sociedade.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2010766660

ALPIARÇA

DÁLIA TRINDADE — LIMPEZAS A CONDOMÍNIOS
E EMPRESAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 00419/
20030718; identificação de pessoa colectiva n.º 506661083; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 02/30122005.

Certifico que foi cancelada a matrícula da sociedade em epígrafe e
se procedeu ao seu encerramento e liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 2005287644

ALPIEXPRESSO — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 00166/
940908; identificação de pessoa colectiva n.º 503266060; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 01/30122005.

Certifico que foi cancelada a matrícula da sociedade em epígrafe e
se procedeu ao seu encerramento e liquidação.

Data da aprovação das contas: 10 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 2005287636
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MANUEL JACINTO RAMOS CRAVO — SERRALHARIA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 00083/
910122; identificação de pessoa colectiva n.º 502484632; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 02/29122005.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, e se procedeu
ao seu encerramento e liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 2005287610

CLÍNICA MÉDICA SANTO EUSTÁQUIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 00299/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504485300; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 03/29122005.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, e se procedeu
ao seu encerramento e liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 2005287601

COFRAMONTA — EMPREITADAS DE COFRAGENS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 00220/
960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503718483; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 01/28122005.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de
7481,97 euros para 175 000 euros e em consequência alterado o pacto
social quanto ao seu artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e setenta e cinco mil euros, inteiramen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, duas
no valor nominal de sessenta e um mil duzentos e cinquenta euros,
pertencentes uma a cada sócio Manuel Chaves do Céu e outra à sócia
Gabriela Pancrácio Mira do Céu e duas no valor nominal de vinte e
seis mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma ao sócio João
Paulo Pancrácio do Céu e outra ao sócio Carlos Filipe Pancrácio do
Céu.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando José
da Lima Gonçalves. 2005287628

SOCIEDADE AGRÍCOLA FREIRE DE ANDRADE,
SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 00099/
871221; identificação de pessoa colectiva n.º 501913033.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas da
sociedade em epígrafe referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

9 de Julho de 2004. — A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005286028

BENAVENTE

SUPERVENTE — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1430/
030612; identificação de pessoa colectiva n.º 506453065; número
e data da apresentação: DC-1/040706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001229135

SUPERVENTE — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1430/
030612; identificação de pessoa colectiva n.º 506453065; número
e data da apresentação: DC-31/050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001229143

SAPROBEN — COMÉRCIO DE RAÇÕES
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1660/
050708; identificação de pessoa colectiva n.º P 507401727; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050708.

Certifico que entre José Manuel Lemos dos Santos, solteiro, mai-
or, residente na Rua do Conde Almeida Araújo, 30, rés-do-chão, di-
reito, Queluz, Sintra, e António Freire Semedo, solteiro, maior, resi-
dente no Bairro Chesal, lote 24, Salvaterra de Magos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SAPROBEN — Comércio de Ra-
ções para Animais, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Benavente, no Largo do Cal-
vário, 6, freguesia e concelho de Benavente.

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 comercialização de rações, artigos
e acessórios para animais, restaurante, snack bar e cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas no
igual valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma, titula-
das uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
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e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318340

SHALOM — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1711/
051202; identificação de pessoa colectiva n.º 505399172;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 07 e 08/051205.

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

1.º Alteração parcial do pacto, quanto aos artigos 1.º (n.os 1 e 2) e
4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SHALOM — Construção Civil,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 22, bloco A,
rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Benavente.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta e sete mil e quinhentos euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2.º Cessação das funções de gerente de Maria Alice Gabriel, por
renúncia em 14 de Julho de 2005.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555520

THEOPÉTRA — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1703/
051024; identificação de pessoa colectiva n.º P 507479815; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/051024.

Certifico que entre Natércia de Matos Garcez, casada com Rui
Miguel Rodrigues Chaves, na comunhão de adquiridos, residente na
Rua da Rosa (Tapada dos Corralinhos), 14, 3.º, direito, Porto Alto,
Samora Correia, Benavente, e Carla de Matos Garcez, solteira, mai-
or, residente na Rua do Comércio, 28, 3.º, Lisboa, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma THEOPÉTRA — Comércio e
Distribuição de Bijuteria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Samora Correia na Rua de
Calouste Gulbenkian, 28, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
representação e distribuição de artigos de bijutaria, acessórios de moda,
livros, revistas e outras publicações.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros titulada pela

sócia Natércia de Matos Garcez e a outra no de quinhentos euros ti-
tulada pela sócia Carla de Matos Garcez.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de quatro mil e quinhentos 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 socie-
dades, mesmo que com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555660

DINISUL — MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 01515/040323; identificação de pessoa colectiva n.º 504076329;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 12/040701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma deslo-
cou a sede para Travessa das Fontaínhas, Armazém 1, Porto Alto,
Samora Correia, Benavente.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2004274387

ELOREDE — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDE
ESTRUTURADA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 946/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504661116;número
e data da apresentação: DC-3/031210.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555636

ELOREDE — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDE
ESTRUTURADA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 946/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504661116;número
e data da apresentação: DC-3/021210.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555644

BRANCO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 00006/140266; identificação de pessoa colectiva n.º 500047260;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 1/040820.

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

Nomeação de Domingos José Henriques Flora, casado, residente na
Rua de Rui de Pina, 3, 2.º, direito, Cova da Piedade, para o cargo de
gerente, em 19 de Agosto de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555350

S. E. M. C. — SOCIEDADE DE EMBALAGENS
DE MADEIRA CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 11/
230666; identificação de pessoa colectiva n.º 500487219; número
e data da apresentação: DC-3/030626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555393

S. E. M. C. — SOCIEDADE DE EMBALAGENS
DE MADEIRA CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 11/
230666; identificação de pessoa colectiva n.º 500487219; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 03/031008.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Setembro de 2003.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555385

MECÂNICA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 14/
661030; identificação de pessoa colectiva n.º 500189030; número
e data da apresentação: DC-1/021218.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555407

MECÂNICA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 14/
661030; identificação de pessoa colectiva n.º 500189030; número
e data da apresentação: DC-1/031215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555415

MECÂNICA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 14/
661030; identificação de pessoa colectiva n.º 500189030; número
e data da apresentação: DC-1/041123.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555423

BRANCO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 00006/140266; identificação de pessoa colectiva n.º 500047260;
número e data da apresentação: DC-1/020925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555377

BRANCO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 00006/140266; identificação de pessoa colectiva n.º 500047260;
número e data da apresentação: DC-1/030930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555369

PLANIVALE — ESCAVAÇÕES E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1539/
040628; identificação de pessoa colectiva n.º 505365502; número
e data da apresentação: DC-14/050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228384

MANIA BRASIL — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1531/
040617; identificação de pessoa colectiva n.º 506969940; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 09/041112.

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

Alteração parcial de pacto.
Alteração dos artigos 3.º e 4.º (n.os 2 e 3) quanto ao capital e ge-

rência, 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 duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros pertencentes uma ao sócio Acir
Pires Tezzari e uma à sócia Rosinda Gonçalves Fernandes dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 — ...............................................................................................
2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 — Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Acir Pires Tezzari

e a sócia Rosinda Gonçalves Fernandes dos Santos.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228139
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CARLOS & DELFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1654/
050627; identificação de pessoa colectiva n.º P 507385926; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050627.

Certifico que entre Carlos Manuel Rodrigues Bento, casado com
Júlia Maria Ferreira Brilha, na comunhão de adquiridos, residente no
Casal da Boa Hora, Carambancha, Alenquer, e Delfim Rafael Batista,
casado com Maria de Fátima Ramalho Leandro Batista, na comunhão
de adquiridos, residente em Vivendas Arrenegado, 3, 1.º, direito, Alen-
quer, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade usa a firma Carlos & Delfim, L.da
1 — A sede é na Rua do Dr. Ruy de Azevedo, 37, freguesia e con-

celho de Benavente.
2 — A gerência poderá mudar a sede social para dentro do mesmo

concelho ou concelho limítrofe.

2.º

A sociedade pode subscrever e adquirir participações noutras socie-
dades mesmo que com objecto diferente do seu e ainda que reguladas
por leis especiais, bem como participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

3.º

O seu objecto consiste no comércio de estores, vidros, alumínios e
molduras e trabalhos inerentes à construção.

4.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
e é representado por duas quotas com o valor nominal de dois mil e
quinhentos euros cada, tituladas uma por cada um dos sócios Carlos
Manuel Rodrigues Bento e Delfim Rafael Batista.

5.º

Os gerentes são designados pela assembleia geral, que lhes atribuirá
ou pão remuneração, a qual poderá consistir total ou parcialmente
em participação nos lucros da sociedade.

6.º

A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos pela intervenção conjunta de dois gerentes.

7.º

Em caso de morte de qualquer sócio, se os herdeiros não pretende-
rem continuar na sociedade, darão conhecimento a esta da sua von-
tade, no prazo de noventa dias a contar da data do óbito, procedendo
a sociedade à amortização da quota.

8.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota ainda nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota vir a ser penhorada ou se, por qualquer for-

ma, deixar de estar na livre disposição do seu titular;
c) No caso de falência ou insolvência do sócio;
d) Se for cedida a não sócios sem o consentimento da sociedade;
e) No caso de partilha por divórcio ou separação judicial de pesso-

as e bens, se quota for adjudicada ao cônjuge não sócio;
f) No caso do sócio violar de forma reiterada e gravemente os seus

deveres sociais ou adoptar comportamento desleal, que pela sua gra-
vidade ou reiteração seja perturbador do funcionamento da sociedade
ou susceptível de lhe causar grave prejuízo.

2 — O valor da amortização será calculado com base num balanço
especial organizado para o efeito e o pagamento será feito em seis
prestações iguais semestrais, no prazo de três anos, sem juros,
vencendo-se a primeira dentro de seis meses a contar da data da de-
liberação da amortização.

3 — Podem os sócios deliberar que a quota amortizada figure no
balanço como tal e, posteriormente, em vez dela, sejam criadas uma
ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios
ou a terceiros.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318316

SALSINHA FUTURES — SOCIEDADE
DE CONSULTADORIA EM DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1388/
030219; identificação de pessoa colectiva n.º P 506304027; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/030219.

Certifico que por Nélson Manuel Branco Salsinha, e esposa Alice
Fernanda Loureiro da Silva Salsinha, naturais, ele da freguesia e con-
celho de Benavente e ela da freguesia de Espinho, concelho de Man-
gualde, casados sob o regime da adquiridos, residentes na Quinta do
Portão de Ferro, Estrada de Santo Estevão, 16, Benavente, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

 1 — A sociedade adopta a firma SALSINHA FUTURES — Socie-
dade de Consultadoria em Derivados, L.da, tem a sua sede na Quinta
do Portão de Ferro, Estrada de Santo Estêvão, 16, freguesia e conce-
lho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social consultadoria em bolsa de de-
rivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma, uma na titularidade do sócio Nélson
Manuel Branco Salsinha, e outra na titularidade da sócia Alice Fer-
nanda Loureiro da Silva Salsinha.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não será remunerada conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Nélson Manuel
Branco Salsinha e Alice Fernanda Loureiro da Silva Salsinha.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes em primeiro lugar,
e a sociedade em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titu-
lar;

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital até ao montante global de qui-
nhentos mil euros.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes Lopes. 2001229704



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 104 — 30 de Maio de 2006 10 582-(33)

JOAQUIM NEVES AMBRÓSIO & FILHOS — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1583/
041206; identificação de pessoa colectiva n.º P 507058925; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041206.

Certifico que entre Joaquim Neves Ambrósio, casado com Maria
Fernanda Relvado Mateus Ambrósio, na comunhão de adquiridos, re-
sidente na Estrada da Samorena, Porto Alto, Samora Correia, Bena-
vente, Joaquim Luís Mateus Ambrósio, solteiro, maior, residente na
Estrada da Samorena, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, e Fi-
lipe Manuel Mateus Ambrósio, casado com Ana Cristina Henriques
Pedro Ambrósio, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de João
Folheiro, 1, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Joaquim Neves Ambrósio & Fi-
lhos — Materiais de Construção, L.da, e tem a sua sede na Estrada da
Samorena, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

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

1 — A sociedade tem por objecto o fabrico de produtos de betão,
blocos e artefactos de cimento e venda de materiais de construção
civil.

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, já integralmente subscri-
to e realizado, e corresponde à soma de três quotas: uma de dois mil
e quinhentos euros, pertencente ao sócio Joaquim Neves Ambrósio, e
duas iguais de mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Joaquim Luís Mateus Ambrósio e Filipe Manuel Ma-
teus Ambrósio.

2 — As entradas de capital foram realizadas, em dinheiro, quanto
aos sócios Joaquim Luís Mateus Ambrósio e Filipe Manuel Mateus
Ambrósio; e em espécie, quanto ao sócio Joaquim Neves Ambrósia,
mediante transmissão para a sociedade do estabelecimento comercial,
no qual vem exercendo a sua actividade de empresário em nome in-
dividual.

3 — Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares de capital até ao valor
global equivalente ao capital social.

4 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — Apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 — A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes, em segundo, é conferido o direito de preferência na cessão a
título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, será exercida por sócios ou não sócios, tudo conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 — Ficam, porém, desde já designados gerentes os sócios.
3 — A sociedade fica vinculada pela intervenção de dois gerentes.
4 — A sociedade poderá constituir mandatários para determinados

actos ou categorias de actos.
5 — E expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade

em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos
estranhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum sócio, a socie-
dade continuará com os sobrevivos ou capazes, devendo os herdeiros
do falecido designar um de entre si que a todos represente na socie-
dade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555563

ANTÓNIO PEREIRA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1648/
050523; identificação de pessoa colectiva n.º P 506359018; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/050523.

Certifico que entre António da Silva Pereira, casado com Otília da
Conceição Morais, na separação de bens, residente na Estrada Nacio-
nal n.º 10, Arados, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, Otília da
Conceição Morais, casada e residente com o anterior, e Paula Cristi-
na Morais Pereira, solteira, menor, residente na Estrada Nacional
n.º 10, Arados, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António Pereira & Morais, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 10, Ara-

dos, Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de Benaven-
te.

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 actividades hoteleiras e simila-
res, exploração de bar.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas, uma de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
António da Silva Pereira e duas iguais de mil duzentos e cinquenta
euros cada, pertencentes uma a cada um das sócias Otília da Concei-
ção Morais e Paula Cristina Morais Pereira.

2 — Aos sócios António da Silva Pereira e Otília da Conceição
Morais poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de dois mil e quinhentos euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio António da Silva Pe-
reira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318260

R. P.  T.  — INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELÉCTRICOS
E ELECTRÓNICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1588/
041223; identificação de pessoa colectiva n.º P 507044266; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/041223.

Certifico que por Rui Manuel Pereira Garcia Teixeira, solteiro,
maior, residente na Urbanização do Brejo, 2.ª fase, Rua de D. Manuel I,
lote 7, 1.º, direito, Samora Correia, Benavente, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma R. P. T. — Instalação de Apare-
lhos Eléctricos e Electrónicos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em
Rua de D. Manuel I, lote 7, 1.º, direito, freguesia de Samora Correia
concelho de Benavente.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 — A gerência pode instalar e manter sucursais e outras formas
de representação social, onde e quando julgar convenientes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio, instalação, manutenção e
reparação de aparelhos electrónicos e eléctricos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, já entrado na caixa social, é de cinco mil
euros, e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio Rui
Manuel Pereira Garcia Teixeira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dela,
activa ou passivamente, podendo ser ou não remunerada, conforme
for deliberado pertence a ele único sócio que desde já fica nomeado
gerente, sendo suficiente a sua intervenção para que a sociedade se
considere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos ou
de mandatários da sociedade, no limite dos poderes que lhes forem
fixados no respectivo mandato.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319355

PLANIVALE — ESCAVAÇÕES E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1539/
040628; identificação de pessoa colectiva n.º 505365502; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/040701.

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

Aumento de capital e alteração parcial de pacto.

Aumentado o capital para € 75 000, após o reforço de € 70 000,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Francisco Faria Santos
e Sónia Teresa Pereira Batista, com a quantia de € 35 000 cada.

Alteração parcial de pacto quanto aos artigos 1.º (n.º 2) e 3.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Sesmaria do Contador,
lote 56-A, freguesia e concelho de Benavente.

ARTIGO 3.º

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

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319886

RSMI, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1653/
050620; identificação de pessoa colectiva n.º 507269012; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/200605.

Certifico que entre Daniel Martins Sequeira, solteiro, maior, resi-
dente na Rua dos Confinantes, 12, Marinhais, Salvaterra de Magos, e
Ricardo Bruno Monteiro de Oliveira, solteiro, maior, residente na Rua
dos Confinantes, 16, Marinhais, Salvaterra de Magos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a filma RSMI, Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 10/5, 49,
letra B, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária e admi-
nistração de imóveis por conta de outrem.

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, tituladas
uma por 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 compete aos gerentes, sócio ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme ai for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
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 de outra sociedade, mes-
mo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamento 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 ao sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiro 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.

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens, móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318308

COM NÍVEL, TRANSPORTES PERSONALIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1644/
050513; identificação de pessoa colectiva n.º P 507342500; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 08/050513

Certifico que entre João Manuel dos Santos Rego, divorciado, resi-
dente na Avenida O Século, 115, 2.º, direito, Samora Correia, Bena-
vente, e Hamilton Nunes Guedes, casado com Paula do Rosário Tito
Marques Guedes, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de João
Folheiro, 1, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Com Nível, Transportes Persona-
lizados, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida O Século, 115, 2.º,
direito, Samora Correia, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

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 no transporte regular e ocasional
de adultos e crianças, apoio a escolas e entidades civis.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinco 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 necessária a intervenção
conjunta 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinada 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 ultimo ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

Os 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 nessa período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318243

TEE 18 — RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1645/
050513; identificação de pessoa colectiva n.º P 507308727; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/050513.

Certifico que por Isabel Maria Abrantes dos Santos Sampaio Vivei-
ros, casada com Rodolfo Sampaio Viveiros, na comunhão de adquiri-
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dos, residente no Monte das Almas, lote 18, Santo Estêvão, Bena-
vente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TEE 18 — Restauração, Unipes-
soal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Herdade da Vargem Fresca,
Infantado, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

3 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucur-
sais, agências, filiais ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a restauração.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da saciedade pertence à sócia única ou a não só-
cios, ficando aquela desde já nomeada gerente, com ou sem remune-
ração, conforme a mesma decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

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.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318251

JARDINS DA LEZÍRIA — MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1397/
030307; identificação de pessoa colectiva n.º P 506427366; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/030307.

Certifico que entre António Manuel Antunes Pereira, casado com
Maria Fernanda Passarinho Pereira, na comunhão geral, residente na
Travessa da Classe Operária, lote 6, Porto Alto, Samora Correia, e
Carlos Hipólito Falua, solteiro, maior, residente na Rua de João Fo-
lheiro, 32, Porto Alto, Samora Correia, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Jardins da Lezíria — Manutenção
de Jardins, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa da Classe Operária,
lote 6, em Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

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 organização, execução, instala-
ção de regas, arborização e manutenção de jardins e espaços verdes.

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 necessária a intervenção de um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555555

CAVE MESTRE — GARRAFEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1657/
050701; identificação de pessoa colectiva n.º P 507384032; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050701.

Certifico que entre Eusébio Ribeiro, casada com Deonilde de Jesus
Domingos Ribeiro, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Fernando Lopes Graça, 37, Samora Correia, Benavente, e Rui Álvaro
Rodrigues Mendes Figueira, casado com Carla Maria Neto Furão Fi-
gueira, na comunhão de adquiridos, residente na Rua do Breijinho, lote
2, 1.º, direito, Samora Correia, Benavente, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cave Mestre — Garrafeira, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Azinhaga do Brejo, lote 1, loja

A, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.
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 no comércio, importação e expor-
tação de vinhos, produtos alimentares, artigos para o lar, revistas e
outras publicações; bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

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

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

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.
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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 necessária a intervenção
conjunta 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
i) 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 simples em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555490

ROMTUGAL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1582/
041129; identificação de pessoa colectiva n.º P 507162668; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041119.

Certifico que entre Marius Viorel Pop, casado com Adriana Gabri-
ela Pop, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de São Caeta-
no, 5, Lapa, Lisboa, e Gabriel Barb, casado com Florentina Michaela
Barb, na comunhão de adquiridos, residente na Urbanização Ribasol,

lote 39-A, 2.º, direito, Benavente, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ROMTUGAL — Construções, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Rui Azevedo,

13, freguesia e concelho de Benavente.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, serviços de
remodelação e reparação de edifícios, comércio, importação e expor-
tação de materiais de construção civil. Serviços de remodelação e
manutenção de interiores.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de cinco mil euros cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, ás
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 deli-
berado em assembleia geral.
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Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original,

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2003594507

JOSÉ CAPELA & JORGE PEIXINHO,
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1600/
050112; identificação de pessoa colectiva n.º P 507081285; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/050112.

Certifico que entre Jorge Manuel Marques Peixinho, casado com
Rosa de Fátima Fernandes de Araújo Peixinho, na comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua da Lezíria, lote 4, 4.º, direito, Samora Cor-
reia, Benavente, e José António Gomes Capela, casado com Maria
Alice Fernandes de Araújo Gomes, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua da Lezíria, lote 12, 2.º, esquerdo, Samora Correia, Be-
navente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma José Capela & Jorge Peixinho,
Construções, L.da, tem a sua sede na Rua da Lezíria, lote 12, 2.º, es-
querdo, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social construção civil de edifícios e
acabamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma ao sócio
Jorge Manuel Marques Peixinho e outra ao sócio José António Go-
mes Capela.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Fica desde já designado gerente o sócio Jorge Manuel Marques
Peixinho.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;

d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo
conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titu-
lar;

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital até ao montante global de cin-
co mil euros.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318898

ELOREDE — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
REDE ESTRUTURADA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 946/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504661116; inscri-
ções n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 01 e 02/051116.

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

1.º Nomeação do secretário Paulo Moreira, em 31 de Março de
2004, residente na Avenida de Barbosa du Bocage, 34, Lisboa.

2.º Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555652

GINÁSIO BENASOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1486/
040107; identificação de pessoa colectiva n.º P 506809153; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/040107.

Certifico que entre Carlos Alberto Garcia dos Santos, casado com
Carminda Rodrigues Lopes Garcia dos Santos, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, Carminda Rodrigues Lopes Garcia dos Santos, casada
com o primeiro, Hugo Alberto Lopes Garcia dos Santos, solteiro,
maior, e Carlos Manuel Lopes Garcia dos Santos, solteiro, maior, todos
residentes na Rua de José Joaquim Parracho, lote 24, rés-do-chão,
direito, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ginásio Benasol, L.da
2 — Tem a sua sede em Portas do Sol, lote 7, na freguesia e con-

celho de Benavente.
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.

2.º

A sociedade tem por objecto Ginástica de musculação, aeróbica
localizada, cardio-fitness, step, manutenção teste, manutenção cor-
poral, body pump, judo, fisioterapia.

3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, integralmente reali-
zado em dinheiro, representado por quatro quotas, a saber: uma quota
de dez mil euros pertencente ao sócio Carlos Alberto Garcia dos San-
tos; uma quota de dez mil euros pertencente à sócia Carminda Rodri-
gues Lopes Garcia dos Santos; uma quota de dois mil e quinhentos
euros pertencente ao sócio Hugo Alberto Lopes Garcia dos Santos; e
uma quota de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Carlos
Manuel Lopes Garcia dos Santos.
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4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Carlos Alber-
to Garcia dos Santos e Carminda Rodrigues Lopes Garcia dos Santos,
que desde já ficam nomeadas gerentes.

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

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.

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.

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 a

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228830

AS-GEST — GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1490/
040204; identificação de pessoa colectiva n.º P 506765857; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 08/040204.

Certifico que entre António Manuel da Silva Soares, casado com
Celina Gonçalves Laranjeiro da Silva Soares, sob o regime da separa-
ção de bens, residente na Rua de 25 de Abril, Urbanização da Quinta
das Garças, bloco B, 1.º, frente, Porto Alto, Samora Correia, Bena-
vente, e Maria de Fátima Correia Alves, divorciada, residente com o
primeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AS-GEST — Gestão de Condomí-
nios, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 118, 38, rés-do-
-chão, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da Gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e manutenção de condomí-
nios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal de

três mil euros pertencente ao sócio António Manuel da Silva Soares
e outra do valor nominal de dois mil euros pertencente à sócia Maria
de Fátima Correia Alves.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
excepto em actos de mero expediente em que é bastante a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes em primeiro lugar
e a sociedade em segundo lugar, de direito de preferência.

3 — O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros comunicará
à sociedade e aos restantes sócios o projecto de cessão, com vista ao
exercício do direito de preferência, por carta registada, com 15 dias
de antecedência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

Conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titu-
lar.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital até ao montante global de cin-
co mil euros.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228864

PABTECH — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1625/
050407; identificação de pessoa colectiva n.º P 507268563; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/050407.

Certifico que entre Pedro de Almeida Veiga Ferreira, solteiro, maior,
residente na Urbanização da Portela, Rua de Eça de Queiroz, 6, 9.º,
esquerdo, Portela Loures; João Miguel Cintra de Jesus Silva, casado
com Raquel Aline Mendes Pinto, sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua do Arquitecto Francisco Keil do Amaral,
lote 9, Algueirão, Sintra; e Paulo José Sintra de Jesus Silva, casado
com Ana Carla da Veiga Ferreira Reis Camões Sintra Silva, sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente no Condomínio Belo Jar-
dim, D-13, Samora Correia, Benavente, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PABTECH — Comércio Inter-
nacional, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Condomínio Belo Jardim, D-
-13, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, comércio e distri-
buição de grande variedade de mercadorias, nomeadamente equipamen-
to médico, informático, de mergulho e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de
três quotas iguais, do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e
sete euros cada uma e uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318537

GUADALUPE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 362/
200490; identificação de pessoa colectiva n.º 502336242; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 02 e 04/051205.

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

1.º Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 3.º e 4.º., que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, cada uma no

valor nominal de doze mil e quinhentos euros, sendo duas na titulari-
dade da sócia Ana Perpétua Pereira de Sousa Ruivo e duas na titula-
ridade do sócio Francisco Romão de Oliveira Ruivo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de qualquer gerente.
§ único. (Mantém-se.)

2.º Cessação das funções de gerência de Bruno Manuel Sousa de
Oliveira, por renúncia em 25 de Novembro de 2005.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555628

MECÂNICA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 14/
661030; identificação de pessoa colectiva n.º 500189030; número
e data da apresentação: DC-1/050901.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555431

MELIANA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1638/
050429;identificação de pessoa colectiva n.º 503118362; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 08/051118.

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

1.º Aumento de capital para € 11 500, após o reforço de
€ 9 504,80, realizado em dinheiro e subscrito integralmente pelos só-
cios Ana Paula Antunes Coimbra com € 1 502,40, Rute Isabel Antu-
nes Coimbra com € 1 502,40, e Amadeu António Cabecinha Coim-
bra com € 6500;

2.º Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Meliana Imobiliária, L.da, e
vai ter a sua sede na Estrada Real, sem número, Porto Alto, freguesia
de Samora Correia, concelho de Benavente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de onze
mil e quinhentos euros e corresponde à soma de três quotas, sendo
duas do valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencentes
uma a cada uma das sócias Ana Paula Antunes Coimbra e Rute Isabel
Antunes Coimbra e outra quota do valor nominal de seis mil e qui-
nhentos euros pertencente ao sócio Amadeu António Cabecinha
Coimbra.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até cem mil euros.

Que em tudo o mais mantêm em vigor o contrato de sociedade.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555610

ELECTRO ALFRAGIDE — COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO E INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1689/
050909; identificação de pessoa colectiva n.º 503572853; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 07/050916.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Aumento de capital para € 10 000, após o reforço de
€ 2 518,03, realizado em dinheiro e subscrito integralmente pelos só-
cios João Pedro Cariano Lima Martins com € 760,22 e Paulo Ale-
xandre Cariano Lima com € 1 757,81;

2.º Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º e
3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Electro Alfragide — Comércio de
Material Eléctrico e Informático, L.da, e tem a sua sede em Porto
Alto, na Travessa das Fontainhas, armazém 3, freguesia de Samora
Correia, concelho de Benavente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de material
eléctrico e informático.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma quota
do valor nominal de cinco mil euros titulada pelo sócio João Pedro
Cariano Lima Martins e duas quotas: uma do valor nominal de três
mil duzentos e quarenta e dois euros e dezanove cêntimos e uma do
valor nominal de mil setecentos e cinquenta e sete euros e oitenta e
um cêntimos, ambas tituladas pelo sócio Paulo Alexandre Cariano
Lima, pertencente a primeira ao património comum dissolvido por
divórcio com Lúcia Maria Ramos Ferreira Lima.

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

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555156

LUSOMIX — ALIMENTOS COMPLETOS PARA
ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1671/
050812; identificação de pessoa colectiva n.º 505058227; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 10/051017.

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

Alteração parcial do pacto, quanto aos artigos 1.º (n.º 1), 3.º e 8.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma LUSOMIX — Alimentos Completos
para Animais, L.da, tem a sua sede na Estrada da Sesmaria Limpa, Porto
Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente e durará
por tempo indeterminado.

2 — (Mantém-se igual.)
3.º

O capital social é de cento e quarenta e nove mil seiscentos e trin-
ta e nove euros e trinta e sete cêntimos, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma de cento e qua-
renta mil seiscentos e sessenta e um euros e um cêntimo, outra de
cinco mil duzentos e trinta e setes euros e trinta e oito cêntimos,
ambas pertencentes ao sócio João Carlos da Costa Soares da Silva e
uma de três mil setecentos e quarenta euros e noventa e oito cênti-
mos (bem Próprio), pertencente à sócia Elisabeth Gil Domingues
Gouveia.

8.º

1 — A gerência remunerada ou não, conforme deliberado em as-
sembleia geral, ficará a cargo do sócio João Carlos da Costa Soares da
Silva.

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

3 — A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555598

MANIA BRASIL — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1531/
040617; identificação de pessoa colectiva n.º 506969940; número
e data da apresentação: DC-2/050720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228163

ESTREMADEL — DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 01542/040701; identificação de pessoa colectiva n.º 504229028;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 13, 14 e 15/050809.

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

1.º Cessação das funções de gerência de Eurico Taveira Cavaleiro
Cabral, por renúncia em 29 de Julho de 2005.

2.º Alteração parcial de pacto, quanto ao n.º 3 do artigo 8.º (gerên-
cia), que passou ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º
1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — A sociedade obriga-se pela intervenção de um só gerente.

3.º Nomear gerente a nova sócia Maria da Conceição Cardoso Ri-
beiro Lopes Trigo.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319576

LLBGÁS — LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS E GÁS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1675/
050816; identificação de pessoa colectiva n.º P 507392876; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/050816.

Certifico que por Carlos Manuel Nabais Rodrigues Pernes, casado
com Maria João Barreira Oliveira Martins Perues, na comunhão de
adquiridos, residente na Rua de José Rato, 8, 2.º, direito, Samora
Correia, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma LLBGÁS — Lubrificantes, Combustí-
veis e Gás, Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua de José Rato, 8,
2.º, direito, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto do
país.

2.º

A sociedade tem por objecto: Comércio e distribuição por grosso e
a retalho de gás, lubrificantes, combustíveis e acessórios.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota do mesmo valor nominal per-
tencente ao sócio único.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele fica a cargo dos sócios eleitos em assembleia geral, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio único.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é neces-
sária a assinatura do gerente.
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Disposição transitória

Fica autorizada desde já a gerência, a proceder ao levantamento do
capital social, a fim de ocorrer às despesas desta escritura, seu registo,
bem como à aquisição de bens de equipamento ou outros que sejam
necessários ou convenientes para o início às suas actividades sociais,
nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318448

SPORTS HIGH PERFORMANCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1690/
050914; identificação de pessoa colectiva n.º P 507427025; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/050914.

Certifico que entre Luís Filipe Reis Coelho Lopes, solteiro, maior,
residente na Urbanização das Malhadas, Covões, 66, Benavente, e Ana
Flor Coelho Fernandes Félix, divorciada, residente na Urbanização das
Malhadas, Covões, 66, Benavente, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sports High Performance, L.da,
tem a sua sede na Urbanização das Malhadas e Covões, 66, freguesia
e concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da Gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a organização e promoção de
eventos desportivos, distribuição de produtos alimentares energéticos
para a prática desportiva.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma ao sócio
Luís Filipe Reis Coelho Lopes e outra à sócia Ana Flor Coelho Fer-
nandes Félix.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Luís Filipe Reis
Coelho Lopes e Ana Flor Coelho Fernandes Félix.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

Conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titu-
lar.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318502

ARTE E CHIC — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1676/
050816; identificação de pessoa colectiva n.º P 507411714; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/050816.

Certifico que por Josete de Fátima Contreiras Gomes, solteira,
maior, residente na Avenida de Egas Moniz, vivenda 4, Samora Cor-
reia, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Arte e Chic — Comércio
de Vestuário, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Século, 137, fre-
guesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de vestuário e
calçado para noivos, crianças e cerimónia, acessórios e brindes.

3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de vin-
te mil euros e corresponde a uma única quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única Josete de Fátima Contreiras Gomes.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia,
desde já nomeada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
3 — A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Disposição transitória

Fica, desde já, autorizada a gerência a levantar da instituição ban-
cária atrás indicada, a totalidade do capital social aí depositado, a fim
de fazer face às despesas deste acto, seu registo e instalação da socie-
dade.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318456

ORNELAS & PEREIRA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1694/
050922; identificação de pessoa colectiva n.º P 507457811; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/050922.

Certifico que entre Nicolau Carreira de Ornelas Gonçalves, casado
com Carla Alexandra Luís Ramos de Ornelas Gonçalves, na comu-
nhão de adquiridos, residente na Urbanização de Arneiro dos Corvos,
lote 70, 1.º, Samora Correia, Benavente, e Adalberto Pereira, soltei-
ro, maior, residente na Urbanização de Arneiro dos Corvos, lote 70,
1.º, Samora Correia, Benavente, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ornelas & Pereira — Importação,
Exportação e Comércio, L.da, tem a sua sede na Urbanização de Ar-
neiro dos Corvos, lote 70, 1.º, freguesia de Samora Correia, concelho
de Benavente.

2 — Por deliberação da Gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.
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3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social importação, exportação, co-
mércio por grosso e a retalho de jóias e semi-jóias, acessórios para
joalharias e ourivesarias, calçado, artefactos de couro e confecção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma ao sócio
Nicolau Carreira de Ornelas Gonçalves e outra ao sócio Adalberto
Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Nicolau Carreira
de Orneias Gonçalves e Adalberto Pereira.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes ou de um gerente e um procurador.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

Conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titular.
2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção das suas quotas no capital, até ao décuplo do capital
social.

ARTIGO 9.º

Serão obrigatoriamente distribuídos, salvo deliberação unânime de
todos os sócios os lucros que a lei permita distribuir, afectando-se,
porém, um por cento do valor a distribuir a uma reserva especial
destinada à amortização de quotas, até ao montante correspondente
ao dobro do capital social.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318561

CAVE MESTRE — GARRAFEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1657/
050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507384032; inscri-
ção n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 04 e 06/051110.

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

1.º Nomeação à gerência, por deliberação de 27 de Outubro de 2005,
de Manuel Jorge Mendes Figueira, casado, residente na Rua de Joly
Braga Santos, lote, N, 2.º, esquerdo, Lisboa.

2.º Cessação das funções de gerente de Eusébio Ribeiro, por renún-
cia em 3 de Novembro de 2005.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555504

LIEBHERR MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO
PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1666/
050720, identificação de pessoa colectiva n.º P 507397193; ins-
crição n.º 1; números e data das apresentações: 13 e 14/050720.

Certifico que entre Liebherr Ibérica, S. A., com sede em Guadalaja-
ra, Espanha, e Liebherr Industrias Metálicas, S. A., com sede em
Pamplona, Espanha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

SECÇÃO I

Denominação social, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e tipo

1 — A sociedade adopta a forma de sociedade comercial por quo-
tas.

2 — A sociedade adopta a denominação social Liebherr Máquinas
de Construção — Portugal, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede social na Estrada do Contador,
sem número, freguesia e concelho de Benavente.

2 — A gerência da sociedade pode, a seu exclusivo critério, deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes.

3 — A gerência da sociedade pode estabelecer ou encerrar sucur-
sais, filiais, agências, ou qualquer outra forma de representação per-
manente da sociedade em Portugal, ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto o desenvolvimento da activida-
de de venda, manutenção, reparação e aluguer de maquinaria de obras
públicas; máquinas para uso de extracção e elevação, manipulação de
materiais, assim como máquinas para actividades afins às menciona-
das.

2 — A sociedade pode arrendar, adquirir, representar ou associar-
-se a outras empresas de objecto social igual ou similar e estabelecer
sucursais tanto em Portugal como no estrangeiro. Do mesmo modo,
a sociedade pode exercer qualquer actividade comercial com vista a
executar o objecto da sociedade que tenha relação directa ou indirecta
com a mesma.

3 — A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis
especiais, agrupamentos complementares de empresas e agrupamen-
tos europeus de interesse económico.

SECÇÃO II

Capital

ARTIGO 5.º

Capital social

1 — O capital social da sociedade é de quinhentos mil euros, e é
representado por duas quotas:

a) Uma, subscrita no valor nominal de quatrocentos e noventa e
nove mil euros, pertencente à sócia Liebherr Ibérica, S. A., a qual se
encontra realizada em cinquenta por cento do seu valor, isto é no
montante de duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos euros;
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b) Uma, no valor nominal de mil euros, pertencente à sócia Lie-
bherr Industrias Metálicas, S. A., a qual se encontra integralmente
subscrita e realizada.

2 — A sócia Liebherr Ibérica, S. A. realizará os cinquenta por cen-
to do valor remanescente da sua quota, num montante de duzentos e
quarenta e nove mil e quinhentos euros, no prazo máximo de cinco
anos.

SECÇÃO III

Deliberações das sócias e gestão da sociedade

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, ou a requerimento das sócias.

2 — Com excepção dos casos em que a lei estabeleça processo ou
prazo diferentes, as assembleias gerais serão convocadas por carta
registada expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

3 — A sócia pode fazer-se representar nas assembleias gerais atra-
vés de procuradores. A representação far-se-á por carta dirigida à
sociedade.

ARTIGO 7.º

Deliberações das sócias

1 — Sem prejuízo daquelas previstas por lei, dependem de delibera-
ção das sócias os seguintes actos:

a) A realização e a restituição de prestações suplementares;
b) O consentimento para a divisão ou cessão de quotas;
c) A destituição de gerentes e de membros do órgão de fiscaliza-

ção;
d) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a

atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos;
e) A exoneração de responsabilidade dos gerentes e ou membros do

órgão de fiscalização;
f) A proposição de acções pela sociedade contra gerentes e ou

membros do órgão de fiscalização, e bem assim a desistência e ou
transacção nessas acções;

g) Nomeação dos gerentes e a decisão quanto à sua retribuição;
h) Aquisição, venda ou oneração dos imóveis da sociedade, bem

como o trespasse, oneração ou arrendamento de estabelecimentos,
incluindo a transferência da sua exploração;

i) A subscrição ou aquisição de participações em outras sociedades,
bem como a sua venda ou oneração.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, conforme deliberação da assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se:
a) Com a assinatura de dois gerentes, quando a gerência for plural;
b) Com a assinatura de um gerente, no âmbito dos poderes que lhe

forem delegados;
c) Com a assinatura de um gerente, quando a gerência for singular.
3 — O(s) gerente(s) não vincula(m) a sociedade em liberalidades

ou na prestação de garantias reais ou pessoais que não sejam conexas
ao objecto da sociedade.

4 — Os gerentes podem delegar entre si os seus poderes de gerên-
cia e a sociedade poderá nomear Procuradores para a prática de de-
terminados actos ou categoria de actos, ficando a sociedade, nestes
casos, vinculada nos termos e limites dos respectivos mandatos.

ARTIGO 9.º

Fiscalização

A sociedade poderá designar um fiscal único, e um suplente, que
deverão ser revisores oficiais de contas ou sociedade de revisores ofi-
ciais de contas, os quais não podem ser sócios, a serem eleitos pela
assembleia geral, por períodos de quatro anos, reelegíveis ou não.

SECÇÃO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 10.º

Lucros

Os lucros serão distribuídos em conformidade com decisão das só-
cias em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Dissolução

A sociedade será dissolvida em caso de falência, ou dissolução ou
falência das sócias, excepto se o contrário for decidido pelas sócias.

ARTIGO 12.º

Exercício anual

O exercício anual da sociedade é o correspondente ao ano civil.

ARTIGO 13.º

Órgãos sociais

Fica desde já nomeado como gerente da Sociedade o Senhor Rudolf
Lessmeister, casado, de nacionalidade alemã, com domicílio profis-
sional em Azuqueca de Henares (Guadalajara), Polígono Industrial de
Miralcampo, parcela 7, portador do passaporte n.º 3548106311, emi-
tido pela embaixada alemã em Madrid no dia 15 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555571

MI GUSTA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1449/
090903; identificação de pessoa colectiva n.º 506579158; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/051109.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2005.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555512

CLARO & ROQUE — EXPLICAÇÕES E TEMPOS
LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1472/
031117; identificação de pessoa colectiva n.º 506724263; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/051215.

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

Nomeação à gerência, por deliberação de 17 de Outubro de 2005,
de António Manuel Vinhas Roque, casado, residente na Rua de Fer-
nando Lopes Graça, 3, Samora Correia, Benavente.

29 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555601

MAGOL — AGROPECUÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1461/
031016; identificação de pessoa colectiva n.º P 506405087; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/031016.

Certifico que por Maria Isabel Miranda de Castro Dinis, solteira,
maior, residente na Travessa da Escola Araújo, 5, 4.º, esquerdo, Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

Forma de denominação

A sociedade reveste a forma de sociedade por quotas e adopta a
firma MAGOL — Agropecuária, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Quinta Nova, Benavente, fre-
guesia e concelho de Benavente.

2 — A sede social, pode ser deslocada, quer no próprio concelho,
onde fica estabelecido, quer para qualquer concelho limítrofe, por sim-
ples deliberação da gerência.
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3 — Igualmente por deliberação da gerência, a sociedade poderá
estabelecer sucursais, filiais, agências ou delegações em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização de
produtos agrícolas, pecuários e florestais.

ARTIGO 4.º

Participação noutras sociedades

A sociedade pode subscrever e adquirir participações em sociedades
de responsabilidade limitada, sociedades reguladas por leis especiais,
bem como participar em agrupamentos complementares de empre-
sas, independentemente do respectivo objecto, por simples delibera-
ção da gerência.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota, pertencente à sócia Ma-
ria Isabel Miranda de Castro Dinis.

ARTIGO 6.º

Suprimentos e prestações suplementares

O sócio poderá deliberar:
1 — Fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer desde

que seja antecipadamente fixada, em assembleia geral, a taxa de juro
e as condições de reembolso.

2 — Que lhe sejam exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de três vezes o capital social, nos termos a definir em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Transmissão da quota

1 — A divisão e cessão de quota carece do consentimento da socie-
dade.

2 — Mesmo que a sociedade o consinta, esta terá sempre direito
de preferência na aquisição da quota.

3 — Falecendo o sócio a quota transmitir-se-á aos respectivos
herdeiros, os quais, no prazo de 30 dias após o óbito do titular, indi-
carão à sociedade um representante, sob pena da representação per-
tencer ao respectivo cabeça-de-casal, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência e representação da Sociedade em Juízo e fora dele,
activa e passivamente compete à sócia Maria Isabel Miranda de Cas-
tro Dinis, desde já designada gerente.

2 — O cargo de gerência será ou não remunerado conforme for
deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente ou de um procurador no âmbito dos
poderes que lhe forem conferidos.

4 — É proibido aos gerentes obrigar a Sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de
favor, fianças, avales, abonações e actos semelhantes.

ARTIGO 9.º

Aplicação de resultados

Os lucros do exercício que, nos termos da lei, sejam distribuíveis,
depois de separada a percentagem legal para o fundo de reserva, serão
ou não distribuídos aos sócios, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 10.º

Dissolução da sociedade

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na Lei;
sendo liquidatários os gerentes se outros não forem nomeados por
deliberação do sócio.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228686

CARTAXO

M. M. CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 00681/
871202; identificação de pessoa colectiva n.º 501910450; data do
depósito: 285/20040630.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. — O Conservador, Serafim Froufe.
2004676140

FABIÃO & ALVES, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01606/
960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503607258; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 02/
20040908.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede social para
Estrada Nacional n.º 3, ao quilómetro n.º 26, armazém E, freguesia
de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo.

15 de Setembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2005153605

CHAMUSCA

TÁXI BARRIGA & FIGUEIRA, L.DA

Sede: Estrada da Barquinha, 4, freguesia de Carregueira,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00288/
010528; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 05/041027.

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

Certifico que foi depositada fotocópia certificada da acta n.º 5 de 5
de Agosto de 2004 da assembleia geral da referida sociedade.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2002155631

TÁXI BARRIGA & FIGUEIRA, L.DA

Sede: Estrada da Barquinha, 4, freguesia de Carregueira,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00288/
010528; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 03/041027.

Certifico que por escritura de 27 de Julho de 2004, do Cartório
Notarial de Chamusca, lavrada a fls. 135 e seguintes do livro de notas
n.º 502-B, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, do referido contrato que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
de quatro mil euros pertencente ao sócio Abílio Augusto Lourenço
Barroso e outra no valor de mil euros, pertencente à sócia Milena
Santos Antunes dos Anjos Barroso.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios, Abílio Augusto
Lourenço Barroso é Milena Santos Antunes dos Anjos Barroso, e
continuando a exercer as funções de gerente o não sócio Manuel da
Rosa Barriga, o qual possui a necessária capacidade profissional reco-
nhecida pela Direcção Leal de Transportes Terrestres.
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2 — Para obrigar validamente a sociedade, inclusive na compra e
venda de veículos automóveis, de e para a sociedade, são necessárias
as assinaturas conjuntas de dois gerentes sendo sempre obrigatória a
do gerente com capacidade profissional.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2002155666

ANTÓNIO & C. MENDES, L.DA

Sede: Bairro de D. Maria Ferreira Vaz Monteiro, Semideiro,
freguesia de Ulme, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00293/
010530.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2002, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002155704

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO
DA CHAMUSCA, L.DA

Sede: Rua de Belard da Fonseca, 37, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00147/
930917; identificação de pessoa colectiva n.º 503069248.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057120

TRANSPORTADORA DO MOURINHO, L.DA

Sede: Casal do Mourinho, freguesia de Pinheiro Grande,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00308/
011204.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057139

MADEIRAS CUSTÓDIO & FILHOS, L.DA

Sede: lugar e freguesia da Parreira, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00123/
920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502783249.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057147

J. E. AMARO, L.DA

Sede: Rua dos Pomares da Quinta, 7, Pinheiro Grande,
Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00118/
920317; identificação de pessoa colectiva n.º 502729082.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002155437

GABINETES ARANHA — CONTABILIDADE, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Bellard da Fonseca, 49, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00151/
940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503189618.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002155445

ROSULME — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE ARTESANATO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Salgueiral de Cima, 3, freguesia de Ulme,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00328/
020520.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057090

CRUZ, PRATAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Direita, 8, Carregueira, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00228/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504135260.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057104

ANTIEK À EMENDA, 27 — ARTE E ANTIGUIDADES, L.DA

Sede: Rua de Belard da Fonseca, 37, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00329/
020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506100626.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057112

MANUEL JOSÉ C. TRINCÃO, L.DA

Sede: Avenida de Jesuíno Magano, 37 e 39, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00040/
791011; identificação de pessoa colectiva n.º 500898421.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056876

AGROL — AGROQUÍMICOS DA CHAMUSCA, L.DA

Sede: Rua de Rui Gomes da Silva, 9, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00093/
900716; identificação de pessoa colectiva n.º 502383070.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056884

AUTO MODERNA PINHEIRO GRANDE
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, L.DA

Sede: freguesia de Pinheiro Grande, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00175/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503466468.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056892

JOSÉ GABRIEL P. LOPES & FILHOS, L.DA

Sede: Gaviãozinho, Chouto, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00183/
960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503679224.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056922

CHAMUSTEJO, CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Vale da Vinha, 40, Pinheiro Grande, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00268/
000628; identificação de pessoa colectiva n.º 505028379.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056930

CONSTRUÇÕES PAULO JORGE CRUZ MOREIRA, L.DA

Sede: Rua do Vale da Vinha, 40, Pinheiro Grande, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00220/
980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504075489.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056949

JORGE MANUEL DIONÍSIO HENRIQUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de Casal Garcias, 9, freguesia de Parreira,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00320/
020304.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056957

EURICO LOPES PIRES, L.DA

Sede: Rua do Beco do Paço, 11, freguesia de Ulme,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00298/
010730.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056965

JOÃO DAS NEVES VITAL LOURENÇO — CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Ulme, lote 1-A, freguesia de Ulme,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00292/
010530.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056973

NELSON PIMENTA & C.A,  L.DA

Sede: Rua da Quinta do Nicho, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00111/
911126; identificação de pessoa colectiva n.º 502650699.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010057210

SIMÕES, L.DA

Sede: Rua dos Foros, 20, freguesia de Vale de Cavalos,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00188/
960503, identificação de pessoa colectiva n.º 501110879.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010057201
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CONPAPEL CONTRACOLADOS DE PAPEL, L.DA

Sede: Casal Sousa, Ulme, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00214/
010487; identificação de pessoa colectiva n.º 501827099.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010057180

IMOCABEÇA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo de João de Deus, 14, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00225/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504146106.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2002155682

CONFECÇÕES CORDEIRO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Ulme, lote 17, freguesia de Ulme,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00069/
871112; identificação de pessoa colectiva n.º 501912797.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2002155674

VITMARK — SOLUÇÕES DE MADEIRA, L.DA

Sede: Zona de Actividades Económicas, lotes 36 a 39,
Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00197/
961008; identificação de pessoa colectiva n.º 503948225.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010057171

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS MOINHOS
DE VALEFLORES, S. A.

Sede: Herdade de Vale Flor, freguesia de Parreira, concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00375/
040126.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010057163

GAPE 2004 — GABINETE DE APOIO A PROJECTOS
EMPRESARIAIS, L.DA

Sede: Rua Direita de São Pedro, 208, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00401/
041126; identificação de pessoa colectiva n.º 507079299.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010057155

ANTÓNIO MARIA DUARTE, L.DA

Sede: Bairro Novo, 7, freguesia de Chouto, concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00299/
010730.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056981

TÁXI BARRIGA & FIGUEIRA, L.DA

Sede: Estrada da Barquinha, 4, freguesia de Carregueira,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00288/
010528.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056990

TAINA — EMPRESA DE HOTELARIA, TURISMO
E ARTESANATO, L.DA

Sede: Largo de Bernardino José Monteiro, 15, Pinheiro Grande,
Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00270/
20000802; identificação de pessoa colectiva n.º 504590251.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057007

TERRA BRANCA — COMUNICAÇÃO SOCIAL, L.DA

Sede: Largo de Maria Marques de Carvalho, 22, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00139/
930331; identificação de pessoa colectiva n.º 502974761.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155798
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MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Marques de Carvalho, 52, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00048/
810708; identificação de pessoa colectiva n.º 501181504.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155780

CAMPOS E NAZÁRIO — OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida de Jesuíno Magano, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00056/
830209; identificação de pessoa colectiva n.º 501354913.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155771

AMADEU DA MOTA HENRIQUES, L.DA

Sede: Rua dos Pardais, Vale de Cavalos, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00073/
880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502034998.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155763

T. M. V.  — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua Direita de São Pedro, 211, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00412/
20030328.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155755

MIRA & BARREIRA, L.DA

Sede: Rua do Outeiro de São Pedro, bloco 3, 1.º, esquerdo,
freguesia e concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00314/
020107.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155747

OLIAN MÉDICA — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua de Mascarenhas Pedroso, 7, 9 e 11, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00262/
000316.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155739

AREIAS DA LEZÍRIA — EXPLORAÇÃO DE AREIAS, S. A.

Sede: Zona de Actividades Económicas, Rua do Tejo, freguesia
e concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00343/
021122.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155720

SOCRITER — SOCIEDADE RIBATEJANA
DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Zona de Actividades Económicas, freguesia de Ulme,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00053/
820623; identificação de pessoa colectiva n.º 501273387.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057554

ALFREDO FRANCISCO GALINHA, S. A.

Sede: Zona Industrial da Chamusca, lote 3, freguesia
e concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00208/
970821; identificação de pessoa colectiva n.º 501170340.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2006681540

CONSTRUÇÕES ULMENSE, L.DA

Sede: Rua de José Marques Martinho, 6, Ulme, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00077/
881220; identificação de pessoa colectiva n.º 502079207.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2006669095

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DANIEL M. MARIA
& MARQUES, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 6, freguesia de Vale
de Cavalos, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00297/
010710.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155836

CONSTRUÇÕES BERNARDO, SILVA & COELHO, L.DA

Sede: Rua de Marques de Carvalho, 43, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00242/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504722093.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155828

J. PETISCA — TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Sede: Rua de Anselmo de Andrade, 15, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00296/
010625.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155810

CASA HORTENSES — TURISMO RURAL, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho Albuquerque, 6, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00219/
980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504075470.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155801

CARPINTARIA MÁRIO, L.DA

Sede: Vale de Cavalos, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00066/
870310; identificação de pessoa colectiva n.º 501793224.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155895

CHAMUTÁXIS — SOCIEDADE, L.DA

Sede: Rua da Fontinha, 98, freguesia e concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00301/
010817.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155909

LOPES & VICENTE — EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Sede: Rua Nova, 19, freguesia de Ulme, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00294/
010601.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057511

QUINTEJO — INVESTIMENTOS HOTELEIROS
E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Quinta dos Arneiros, Pinheiro Grande, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00182/
951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503539589.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057503

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO PINHEIRO
GRANDE, L.DA

Sede: Pinheiro Grande, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00027/
720428; identificação de pessoa colectiva n.º 500253935.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057490

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PRUDÊNCIO, L.DA

Sede: Parreira, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00114/
920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502682906.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057481

IMAGINÁRIO & JESUS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 2 a 10, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00335/
020801; identificação de pessoa colectiva n.º 506225372.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057473
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S.  T. R. — SOCIEDADE DE TABACOS
DO RIBATEJO, L.DA

Sede: Quinta dos Arneiros de Cima, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00349/
030123.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002156000

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA — QUINTA
DO ESPARGO, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 35, freguesia
e concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00273/
001117.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056914

JOSÉ MANUEL NUNES, L.DA

Sede: lugar e freguesia do Chouto, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00134/
930111; identificação de pessoa colectiva n.º 502937866.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010056906

J. BERNARDO — CARPINTARIA CIVIL, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Ulme, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00143/
930625; identificação de pessoa colectiva n.º 503035980.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057040

RIBAMÉDICA — ESPECIALIDADES MÉDICAS, L.DA

Sede: Rua Nova da Nora, 62. Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00198/
961010; identificação de pessoa colectiva n.º 503861316.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057058

MINI MERCADO DE PAULO & SARA, L.DA

Sede: Rua de Isidro dos Reis, 34, Pinheiro Grande, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00170/
950301; identificação de pessoa colectiva n.º 503386391.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057066

JORGE ROSA MAIA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Ulme, freguesia de Ulme, concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00313/
020104.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057074

COLVI — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: lugar de Gaviãozinho, freguesia de Chouto,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00383/
040315.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002155453

BERNARDINO NOGUEIRA DA SILVA, L.DA

Sede: Rua Direita de São Pedro, 129, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00269/
000703; identificação de pessoa colectiva n.º 501256733.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002155461

MANUEL N. FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Sede: Semideiro, Ulme, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00202/
970312; identificação de pessoa colectiva n.º 503849383.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002155470
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VITMARK — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Zona de Actividades Económicas, lotes 36 a 39,
Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00263/
000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504953540.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002155488

COIMOPE — ENGENHARIA, PROJECTO E OBRA, L.DA

Sede: Largo de João de Deus, 13, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00227/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504148982.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2002155496

MARVAL — ELECTRO AUTO, L.DA

Sede: Rua dos Foros, sem número, rés-do-chão,
Vale de Cavalos, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00207/
970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503948195.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057015

ALFREDO SILVA — AUTO TÁXI, L.DA

Sede: Rua de Viriato Cabreira, 8, freguesia de Ulme,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00300/
010802.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057023

MANUEL JOÃO RAPOSO — COMÉRCIO DE MADEIRAS
E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Ulme, freguesia de Ulme, concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00346/
030113.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155992

MARTINS & BROGUEIRA, L.DA

Sede: Rua Direita de São Pedro, 87, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00130/
921014; identificação de pessoa colectiva n.º 502924608.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057031

VET 97 — PRODUTOS E SERVIÇOS VETERINÁRIOS
E AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Bellard da Fonseca, 43, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00216/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504075411.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155852

RÁDIO BONFIM — PRODUÇÕES ÁUDIO VISUAIS, L.DA

Sede: Rua de Rui Gomes da Silva, 12, 1.º, freguesia
e concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00352/
030218; identificação de pessoa colectiva n.º 505751038.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155844

FÓRMULA S — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Rua Direita, 122-A, freguesia de Carregueira,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00319/
020222.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2011207010

FRANCISCO PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Salvador, freguesia de Parreira, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00161/
941115; identificação de pessoa colectiva n.º 503310654.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155984
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VIEIRAS & CUNHA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Belard da Fonseca, 13 a 10,
Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00018/
651001; identificação de pessoa colectiva n.º 500299030.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155976

DEOLINDA FERREIRA, CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua Nova, 44, freguesia de Carregueira, concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00339/
020917.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155968

TRANSPORTES PINÉU, L.DA

Sede: Zona Industrial, Ulme, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00257/
991124.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155925

RESTAURANTE-BAR O CAVALEIRO, L.DA

Sede: Estrada Nacional, 118, Vale de Cavalos, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00184/
960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503615390.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155917

UNIÃO DE PADARIAS CHAMUSQUENSE, L.DA

Sede: Avenida de Jesuíno Magano, 4 e 6, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00015/
620728; identificação de pessoa colectiva n.º 500292345.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057546

AGRO NALHA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua do Arneiro de Baixo, lote 20, Zona de Actividades
Económicas, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00157/
940922; identificação de pessoa colectiva n.º 503286796.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057538

A. JORGE — AGÊNCIA DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 10, 1.º, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00206/
970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503892980.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2010057520

SOCIEDADE AGRÍCOLA CRUZ DO SANTINHO, L.DA

Sede: Rua de 21 de Outubro, freguesia e concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00384/
040316.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155887

JOÃO DAS NEVES VITAL LOURENÇO — CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Ulme, lote 1-A, freguesia de Ulme,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00292/
010530; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/050104.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2005 do Cartó-
rio Notarial de Alpiarça, lavrada a fls. 36 e seguintes do livro de notas
n.º 35-E, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao
artigo 2.º do referido contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas,
comércio de materiais de construção civil, compra e venda de imó-
veis, urbanizações e loteamentos.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2002155640
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RUI & SUSANA GOMES, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Areia, 1, freguesia de Pinheiro Grande,
Vale da Vala, concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00373/
040115; identificação de pessoa colectiva n.º 506826520.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2002155690

RIBTEJO — TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Rua das Flores, 2, freguesia de Carregueira, concelho
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00283/
010220.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Bento da Silva. 2010057082

MADISALV — EXPLORAÇÃO FLORESTAL
E TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 114, freguesia de Parreira,
concelho da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00322/
020402; identificação de pessoa colectiva n.º 505984601.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155941

VETERRE — SERVIÇOS DE VETERINÁRIA, L.DA

Sede: Quinta da Coutada, lote 3, lugar e freguesia
da Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00189/
960513; identificação de pessoa colectiva n.º 503654370.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004, tendo ficado depositada toda
a documentação na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Bento
da Silva. 2002155933

CHAMPILUSO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Sede: Gaviãozinho de Cima, Chouto, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00089/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502379715; inscri-
ção n.º 13; números e data das apresentações: 01 e 02/031210.

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2003 do 24.º
Cartório Notarial de Lisboa, lavrada a fls. 134 e seguintes do livro de

notas n.º 324-C, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º do referido contrato, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de duzentos e quarenta e
dois mil euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
noventa e nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta
e oito cêntimos, de Asdrúbal Ponces Ribas Pereira Calisto; uma de
noventa e nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta
e oito cêntimos, de Maria Inês Laureano Santos Alves Vieira; e uma
outra de quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta euros e oitenta e
quatro cêntimos, de Vasco Manuel Medinas de Lima e Oliveira.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010056841

CHAMPILUSO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Sede: Gaviãozinho de Cima, Chouto, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00089/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502379715; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 08/050331.

Certifico que, por escritura de 21 de Fevereiro de 2005 do 4.º
Cartório Notarial de Lisboa, lavrada a fls. 144 e seguintes do livro de
notas n.  59-L, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 3.º do referido contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de duzentos e
quarenta e dois mil euros, correspondente à soma das seguintes quo-
tas: uma de cento e setenta e nove mil e oitenta euros, de Vasco
Manuel Medinas de Lima e Oliveira, e outra de sessenta e dois mil
novecentos e vinte euros, de Asdrúbal Ponces Ribas Pereira Calisto.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010056868

CHAMPILUSO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Sede: Gaviãozinho de Cima, Chouto, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00089/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502379715; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 02/040324.

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

Facto: nomeação de gerência.
Gerente nomeado: Vasco Manuel Medinas de Lima e Oliveira, ca-

sado.
Data da deliberação: 29 de Outubro de 2003.
Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, cópia certifi-

cada da acta n.º 18, de 29 de Outubro de 2003, da assembleia geral da
referida sociedade.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010056850
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CONSTÂNCIA

SONUTRE — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 22/
920205; identificação de pessoa colectiva n.º 500873097; inscri-
ção n.º 09; número e data da apresentação: 01/051228.

Certifico 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: 16 de Dezembro de 2005.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 2008158110

CORUCHE

AGOLADA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00851/
970611; identificação de pessoa colectiva n.º 503901687; averba-
mento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 03, 04 e 05/051121.

Certifico que cessaram funções, como gerentes, Vasco Maria de
Sousa e Holstein de Mello e Salvador Maria de Sousa e Holstein de
Mello, a partir de 22 de Fevereiro de 2002.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade quanto artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Duas no valor nominal de dois mil quatrocentos e cinquenta
euros;

b) Uma no valor nominal de cem euros;
todas pertencentes ao sócio António Maria de Sousa e Holstein de
Mello.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287575

ENTRONCAMENTO

ENTROSEGUR — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 16, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00749; identificação de pessoa colectiva n.º 506569683; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 03/051221.

Certifico que foi dissolvida a referida sociedade e feita a sua liqui-
dação, com a aprovação das contas em 21 de Dezembro de 2005.

28 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Carla Sofia
Alves Cândido. 2011730813

FERREIRA DO ZÊZERE

CAFÉ E PETISCOS DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00095/980922; identificação de pessoa colectiva n.º 502636726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. — A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Alcobia Farinha. 1000261021

CASA WLADIVAL — TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00307/050203; identificação de pessoa colectiva n.º 507138759;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 01/051121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, tendo sido alterado o pacto social, quanto ao artigo 2.º, que
ficou com a seguinte composição:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto:
1 — Serviço de hospedagem de natureza familiar e rural a pessoas

nacionais e estrangeiros; a organização de quaisquer actividades e servi-
ços complementares tendo em vista a oferta de um produto turístico
completo e diversificado no espaço rural; a organização e execução
de quaisquer outros programas turísticos de acolhimento e ou de en-
vio de pessoas.

2 — Prestação de serviços de assistência na compra e venda de todo
o género de produtos; apoio a empresas nacionais ou estrangeiras, e
das mais variadas áreas económicas, ajudando-as a encontrar soluções
para o desenvolvimento dos seus negócios; prestação de serviços de
consultoria imobiliária, financeira e de gestão.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Adelina dos Santos
Martins. 2011025737

OURÉM

TRIMA — TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Pederneira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 501993215.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 29 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009616030

ELECTRO LAGOA DE AVELINO & FILHOS, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 727;
identificação de pessoa colectiva n.º 502100630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009617479
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DIVERSÕES HOLLYWOOD — COLOCAÇÃO
E EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE JOGOS, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número de polícia, Águas Formosas,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2165;
identificação de pessoa colectiva n.º 505801027.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006962442

M. L. L. I .  E. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Painel, 6, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2677;
identificação de pessoa colectiva n.º 507081005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2011372208

KROCOKIDS — FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA
INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Edifício Avenida, Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
181, 4.º, direito, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2386;
identificação de pessoa colectiva n.º 506327116.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006962620

DESARCAX — CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, Zona Industrial da Chã,
Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2619;
identificação de pessoa colectiva n.º 506908364.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647033

FERRAZ & CORREIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Padre Feliciano, 6, Casal dos Moleiros, Casal
dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2087;
identificação de pessoa colectiva n.º 505604540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006962507

JOTIPOX — MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
HOTELEIRO, L.DA

Sede: Rua do Forno, 5, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1684;
identificação de pessoa colectiva n.º 504324128.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006962612

PEIXARIA ADÉLIA — COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Sede: Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2024;
identificação de pessoa colectiva n.º 505435217.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006962710

UCA — UNIÃO DE CONSTRUÇÃO
ACABAMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Alves, 104, loja 5, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1033;
identificação de pessoa colectiva n.º 502820640.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647220

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO FÁTIMA MUNDI
E PEREGRINAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, bloco 10, porta 2, 2.º, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1067;
identificação de pessoa colectiva n.º 502917709.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009646959

TRANSPORTES LUÍS FONSECA & SILVA, L.DA

Sede: Estrada da Caridade, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1871;
identificação de pessoa colectiva n.º 505052512.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006963503

MANUEL FERREIRA GONÇALVES & FILHO, L.DA

Sede: Praça de Mouzinho Albuquerque, 18, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2633;
identificação de pessoa colectiva n.º 506916383.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006963252

GARCIA & CONDE, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 255, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 342;
identificação de pessoa colectiva n.º 500874123.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006963368

MEDIEVAL SEGUROS — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 349, Vilar dos Prazeres, Nossa
Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1237;
identificação de pessoa colectiva n.º 503325953.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647289

GICOCER CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 959;
identificação de pessoa colectiva n.º 502629819.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009617347

PERFICENTRO — PERFILAGEM DO CENTRO, L.DA

Sede: Zona Industrial do Casal dos Crespos, lote 14, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503349232.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006963295

ITAMA — INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE MADEIRAS E AFINS, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1031;
identificação de pessoa colectiva n.º 502817020.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009646878

AGOSTINHO & FILHOS, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1260;
identificação de pessoa colectiva n.º 503367834.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009617371

CENTRO DE NEGÓCIOS DE OURÉM, L.DA

Sede: Edifício do Centro de Negócios, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1646;
identificação de pessoa colectiva n.º 504241974.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 29 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009617380

GIESTA — FÁBRICA DE CERAS E VELAS, L.DA

Sede: Giesteira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 501979786.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2002786429

INOVAREST — ACTIVIDADES HOTELEIRAS
TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Estrada Principal de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2546;
identificação de pessoa colectiva n.º 506620182.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006968769

LIVRARIA IBÉRICA, L.DA

Sede: Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 840;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336544.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647416

GRACINDA & FILOMENA, L.DA

Sede: Rua do Forno da Telha, Aldeia Nova, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2509;
identificação de pessoa colectiva n.º 506581357.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009617509

MASTICOL — MASTIQUES E PRODUTOS
DE PROTECÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 349, Vilar dos Prazeres, Nossa
Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1229;
identificação de pessoa colectiva n.º 503290769.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006968866

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE SÃO RICARDO
DO DR. HORÁCIO LOPES, L.DA

Sede: Rua do Mercado, 18, 1.º, esquerdo, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1768;
identificação de pessoa colectiva n.º 504340930.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009616120

ECODIMULTI TEJO — TINTAS ECOLÓGICAS, L.DA

Sede: Zona Industrial Casal dos Frades, lote 96, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2312;
identificação de pessoa colectiva n.º 505985810.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647661

SULFÉRIAS — CONSTRUÇÃO CIVIL
E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Fátima, 7, Areias, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2574;
identificação de pessoa colectiva n.º 506735044.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647114

ALBINO PEREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Canhardo, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 470;
identificação de pessoa colectiva n.º 501351531.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006968858

TOMÉ & LEITÃO, L.DA

Sede: Praça do Dr. Agostinho Albano de Almeida, 6, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 374;
identificação de pessoa colectiva n.º 501062416.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006968483

MONTELOGEST,  L.DA

Sede: Estrada de Minde, 862-A, rés-do-chão, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02802;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507486862; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051111.

Certifico que Cristina Dias Prazeres da Silva, divorciada, natural de
França, residente na Rua dos Covões, 14, no lugar de Montelo, Fáti-
ma, Ourém, contribuinte fiscal n.º 203621956, e Carlos Manuel Lou-
renço dos Santos, solteiro, maior, natural da freguesia de Mendiga,
concelho de Porto de Mós, residente na Praça da República, em Por-
to de Mós, contribuinte fiscal n.º 206535708, constituem uma socie-
dade por quotas, com a firma MONTELOGEST, L.da, pessoa colecti-
va n.º P 507486862, a qual se regerá pelas cláusulas constantes do
documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MONTELOGEST, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Minde, 862-A, rés-
do-chão, na cidade e freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: prestação de serviços de contabi-
lidade, gestão de empresas, projectos de investimento e formação
profissional.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de três mil trezentos e trinta e três euros, perten-
cente ao sócio Carlos Manuel Lourenço dos Santos; e uma do valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, pertencente à sócia
Cristina Dias Prazeres da Silva.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao triplo do capital social, des-
de que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos re-
presentativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital social,
sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, incumbirá aos gerentes, sócios
ou não sócios, designados na presente escritura ou eleitos em assem-
bleia geral.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Cristina Dias Prazeres
da Silva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Conferido, está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009626192

FATIPEÇAS — ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua de Santa Luzia, 13, Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02806;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507498763; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/20051122.

Certifico que José João Varela Alvega e José Manuel Castro de
Oliveira constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que
se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FATIPEÇAS — Acessórios
Auto, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa Luzia, 13, lugar de Moita
Redonda, freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

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 o comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valores no-
minais de dez mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
José João Varela Alvega e José Manuel Castro de Oliveira.

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 em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas 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;

b) Ao restante será dado o destino que a assembleia geral deliberar,
podendo não ser distribuídos quaisquer lucros.

ARTIGO 9.º

Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global igual a vinte vezes
o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a
data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere
o reembolso, podendo qualquer sócio fazer ainda suprimentos à socie-
dade, 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 aluguer de longa duração, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009601009

GONDEGESSOS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Barroca Branca, 2-A, Areias, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02804;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507518365; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/161105.

Certifico que Francisco Vieira Frade, número de identificação fis-
cal 109336097, natural da freguesia de Gondemaria, concelho de
Ourém, casado com a segunda outorgante, sob o regime de comunhão
de adquiridos, residente na Rua dos Desportos, 19, Areias, Gondema-
ria, Ourém, e Maria Helena Lopes Roque Vieira, número de identifi-
cação fiscal 114541728, natural da freguesia de Gondemaria, conce-
lho de Ourém, casada com o primeiro outorgante, no indicado regime
de bens e com ele residente, constituem entre si uma sociedade co-
mercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GONDEGESSOS — Sociedade de
Construções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Barroca Branca, 2-A,
Areias, freguesia de Gondemaria, concelho de Ourém.

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 construção civil, compra e
venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de cinco mil euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinquenta 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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.

Conferido, está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009626184
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GONÇALVES & BELO, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, Edifício Jasmim, bloco C, 3.º,
direito, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02753;
identificação de pessoa colectiva n.º 506706605; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20051115.

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

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

Conferido, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009601270

RIBASACO — COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Sede: Reca, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02803;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507506960; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051116.

Certifico que Adélio Gomes Gonçalves e mulher Elsa Cristina da
Silva Vieira Gonçalves, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, naturais, ele da freguesia de Freixianda, deste concelho, ela de
Moçambique, residentes em Reca, freguesia de Ribeira do Fárrio, des-
te concelho, constituem entre si a sociedade comercial por quotas
RIBASACO — Comércio de Embalagens, L.da, com sede no lugar de
Reca, freguesia de Ribeira do Fárrio, deste concelho, pessoa colectiva
n.º P 507506960, actividade n.º 51 563, com o capital social de cin-
co mil euros, que se regerá pelo pacto constante do documento com-
plementar, elaborado, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código
do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RIBASACO — Comércio de
Embalagens, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Reca, freguesia de Ribeira do
Fárrio, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho de Ourém ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
embalagens de fibras naturais ou artificiais, de madeira, metal, plásti-
co ou outros produtos e comércio por grosso de desperdícios, resíduos
e sucatas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma ao sócio
Adélio Gomes Gonçalves e outra à sócia Elsa Cristina da Silva Vieira
Gonçalves.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quádruplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital social,
sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias para os mesmos, ficando a gerência ainda
autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social deposita-
do em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitantes àque-
les negócios, bem como os respeitantes à constituição e registo da
sociedade.

Conferido, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600827

K. I .  F.  — CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, 20, 1.º, porta 3, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01919;
identificação de pessoa colectiva n.º 504515691; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20051109.

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

Cessação de funções de gerente de Joaquim Pinheiro Lains de Oli-
veira, por renúncia em 14 de Outubro de 2005.

Alteração parcial do contrato tendo sido dado nova redacção ao
artigo 3.º e aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros dividido em duas quotas iguais de três mil euros pertencentes
uma a cada um dos sócios Jorge Joaquim Carreira Francisco e Nélson
Rodrigues Dias.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, Jorge
Joaquim Carreira Francisco e Nélson Rodrigues Dias, que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

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

Conferido, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600770
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ETIRÓTULOS — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ETIQUETAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Ourém, 74, Casal dos Frades, Seiça,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02556;
identificação de pessoa colectiva n.º 506656519; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 06 e 07/20051122.

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

Cessação de funções de gerente de Adélia Paula Mendes da Silva,
por renúncia em 27 de Outubro de 2005.

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 5000 euros para 10 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º e ao
§ 1.º do artigo 4.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, dividido em duas quotas, uma de cinco mil e qui-
nhentos euros, pertencente à sócia Cristina Maria Marques António
e outra de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Antó-
nio José Flores Diniz dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, pertence a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

Certifico ainda que foi designado gerente Cristina Maria Marques
António.

Data da deliberação: 27 de Outubro de 2005.

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

Conferido, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600924

TRANSNABÃO — TRANSPORTES DE MERCADORIAS
POR CAMIONAGEM, L.DA

Sede: Rua de Moita do Martinho, Portela, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02064;
identificação de pessoa colectiva n.º 501449060; inscrição n.º 20;
números e data das apresentações: 02 e 03/20051116.

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

Designação de gerentes:
Foram designados gerentes Amílcar José Cortês Pinto Guerreiro e

Paulo Dinis Rodrigues Fatia, casados.
Data da deliberação: 2 de Setembro de 2005.

Conferido, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600843

IMOPARAI — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Boleiros, Estrada de Minde, Boleiros,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504271440; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 05/20051111.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.

O capital social foi aumentado de € 50 000 para € 400 000, ten-
do em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 2.º e ao
n.º 1 do seu artigo 4.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Zona Industrial de Boieiros, Estrada de
Minde, em Boleiros, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, e po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, por simples deliberação da administração.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado pelos
accionistas, é de quatrocentos mil euros e encontra-se representado
por oitenta mil acções, com o valor nominal de cinco euros.

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

Conferido, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600797

DOMUS GOMES — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Carapita, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02661;
identificação de pessoa colectiva n.º 507043804; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 03 e 04/20051111.

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

Cessação de funções de gerente de Filipe André Gonçalves Gomes,
por renúncia em 20 de Outubro de 2005.

Alteração parcial do contrato, tendo sido eliminado o n.º 3 do ar-
tigo 7.º

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

Conferido, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600789

GONÇALVES & BELO, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, Edifício Jasmim, bloco C, 3.º,
direito, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02753;
identificação de pessoa colectiva n.º 506706605; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20051020.

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

A sociedade mudou a sede para Avenida do Beato Nuno, Edifício
Jasmim, bloco C, 3.º, direito, Fátima, Ourém.

Conferido, está conforme.

13 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600479

FABRITALHOS — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, sem número de polícia,
Aldeia Nova, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02601;
identificação de pessoa colectiva n.º 506774198; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 08/20051122.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 17 de Novembro de 2005.

Conferido, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600932

IMOSUGESTÃO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Augusto Castilho, 14, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01673;
identificação de pessoa colectiva n.º 504330977; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20051118.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Conferido, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600878

DESBONNEZ & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, sem número, Freiria, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01712;
identificação de pessoa colectiva n.º 504398199; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20051122.

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

Cessação de funções de gerente de Florentino Véstia Rodrigues, por
renúncia em 31 de Janeiro de 2004.

Conferido, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600916

SUPERNOVE OURÉM — SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Quinta da Sapateira, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01036;
identificação de pessoa colectiva n.º 502827378; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/20051121.

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

Cessação de funções de gerente de António José Cardoso Figueira,
por renúncia em 18 de Outubro de 2005.

Conferido, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600819

EGOLINVEST — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Gaio, Lagoa do Furadouro,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02720;
identificação de pessoa colectiva n.º 507095928; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20051121.

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

Cessação de funções de gerente de Albertino da Costa Gomes Agos-
tinho, por renúncia em 31 de Outubro de 2005.

Conferido, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600894

FRENITRANS — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Formigais, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01708;
identificação de pessoa colectiva n.º 504325299; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20051121.

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

Cessação de funções de gerente de Vasco Rodrigo André Duarte
Nunes, por renúncia em 20 de Outubro de 2005.

Nomeação de gerente com capacidade profissional.
Gerente nomeado Luís Miguel Mendes de Freitas, solteiro.
Data da deliberação: 20 de Outubro de 2005.

Conferido, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600886

FATIVIL — SERRALHARIA CIVIL DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00500;
identificação de pessoa colectiva n.º 501481885; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 01/20051123.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 99 759,57 euros para 151 000 eu-

ros, tendo em consequência sido dada nova redacção aos seus arti-
gos 3.º e 5.º, a qual passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é cento e cin-
quenta e um mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de cento e treze mil duzentos e cinquenta euros, per-
tencente ao sócio Timóteo Gameiro Manuel e outra no valor nomi-
nal de trinta e sete mil setecentos e cinquenta euros, pertencente à
sócia Maria Natália Oliveira Rodrigues.

5.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a quem aí for eleito.
Os sócios já se encontram nomeados gerentes, bastando a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

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

Conferido, está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009600940

MIGUEL & SILVA, L.DA

Sede: Urbanização do Pinhal Manso, lote 20, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2081;
identificação de pessoa colectiva n.º 505535696.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009600541
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GOTOP — GABINETE DE ORÇAMENTOS
E TOPOGRAFIA, L.DA

Sede: Casal da Charnequinha, lote 1, fracção H,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1136;
identificação de pessoa colectiva n.º 503085928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647610

LANOL — EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 9,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1015;
identificação de pessoa colectiva n.º 502430478.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647599

HOTEL ANJO DE PORTUGAL, L.DA

Sede: Rua do Anjo de Portugal, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2596;
identificação de pessoa colectiva n.º 506399290.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647602

ANA PAULA P.  P. FERREIRA, L.DA

Sede: Praça dos Poços, 7, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2199;
identificação de pessoa colectiva n.º 505848562.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647718

RIOL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua Principal, 44 e 46, Pedreira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2261;
identificação de pessoa colectiva n.º 505634619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do

ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647009

SURGIMAIS — CONTABILIDADES E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, Edifício João Paulo II, blocos 4 e 5,
1.º, porta 2, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2645;
identificação de pessoa colectiva n.º 506907520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009004035

AUTO PEÇAS OUREENSE — COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua dos Álamos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1465;
identificação de pessoa colectiva n.º 503833517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647440

VIOLANTE & SANTOS — CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua de São Salvador, 22, Toucinhos, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1553;
identificação de pessoa colectiva n.º 504132725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647432

CONSTUQUES — SERVIÇOS DE ESTUQUES, L.DA

Sede: Rua de São Salvador, Toucinhos, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1968;
identificação de pessoa colectiva n.º 505195704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006580078
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CAXAMAR — COMÉRCIO DE BACALHAU, L.DA

Sede: Zona Industrial de Casal dos Frades, lote 25, Seiça,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2456;
identificação de pessoa colectiva n.º 502216425.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647548

SOMERALI — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
MERALIS, S. A.

Sede: Rua de Jacinta Marto, 24, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 501587667.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2000491650

PETROIBÉRICA — SOCIEDADE DE PETRÓLEOS IBERO
LATINOS, S. A.

Sede: Rotunda Sul, Estrada de Minde, lugar e freguesia
de Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502840153.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 29 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647670

FATIMACAR — TRANSPORTES E TURISMO, S. A.

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 90-92, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1937;
identificação de pessoa colectiva n.º 501469192.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009616995

MOVIOR — INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Laranjeiras, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 675;
identificação de pessoa colectiva n.º 501957812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647424

AMÉRICO MARQUES DUARTE, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 8, Casal dos Frades, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 719;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647700

BENLENA — CONSTRUÇÕES DA MATA, L.DA

Sede: Rua da Padaria, 1, Mata, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1655;
identificação de pessoa colectiva n.º 504272268.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647726

FERREIRA DUARTE & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Principal, Alqueidão, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1435;
identificação de pessoa colectiva n.º 503750859.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009647696

MARBEL — ARMAZÉM DE PAPELARIA E PERFUMARIA
COSTA BERNARDES, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 22 e 26, rés-do-chão, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00602;
identificação de pessoa colectiva n.º 501749810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616928
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CAFÉ CENTRAL DE OURÉM, L.DA

Sede: Praça de Agostinho Albano de Almeida, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01116;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015334.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 28 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616049

SURGINOVA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, 2, 1.º, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1132;
identificação de pessoa colectiva n.º 503172863.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009004043

MARIA COLORIDA, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, Travessa Comercial, Ourém
Real, loja 16, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2674;
identificação de pessoa colectiva n.º 506836576.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009628020

HOTEL APARIÇÕES DE FÁTIMA, S. A.

Sede: Rua Principal, Edifício Fátima, loja 3, rés-do-chão, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2502;
identificação de pessoa colectiva n.º 506496503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006965123

CLINIFÁTIMA — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1647;
identificação de pessoa colectiva n.º 504242024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009627415

FATIMOTRIZ — ELECTROMECÂNICA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1945;
identificação de pessoa colectiva n.º 505274523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006969587

POLIVENTIS — EVENTOS E TURISMO, L.DA

Sede: Quinta do Casal Pisco, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2667;
identificação de pessoa colectiva n.º 506964515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2009601149

HELISOLO — PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Travessa da Milheira, 13, 2.º, direito, Urbanização
do Ribeirinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2507;
identificação de pessoa colectiva n.º 506604330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou,
realizada em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006962574

RIO MAIOR

JOBASALTOS — EXTRACÇÃO E BRITAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 122/
720306; identificação de pessoa colectiva n.º 500134766.

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

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007754690
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CONSTRUÇÕES PATRÍCIO SANTOS & MADEIRA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 114, Barreiro, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1335/
021226; identificação de pessoa colectiva n.º 506336492; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051220.

Certifico que por escritura de 19 de Dezembro de 2005, foi dissol-
vida e liquidada a sociedade em epígrafe, conforme inscrição a se-
guinte:

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007755947

VITOTRÁFEGO, TRANSPORTES
E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Avenida de Paulo VI , lote 91-A, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 917/
970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503883131; número
e data da apresentação: 01/051207.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 5, ficou averbada a nomeação de gerente de Ana Maria Car-
valho Costa Figueiredo, viúva.

Data da deliberação: 24 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007755890

ABREU & PINTO, L.DA

Sede: Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 141/
19730106; identificação de pessoa colectiva n.º 500007110; ins-
crição n.º 1869, 2.º e 4.º; número e data da apresentação: 02/
051206.

Certifico que por escritura de 28 de Novembro de 2005, no Cartó-
rio Notarial de Rio Maior, foi dissolvida e liquidada a sociedade em
epígrafe, conforme inscrição a seguir indicada:

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007755904

ESPERTAUTO — INSPECÇÕES PERIÓDICAS
A VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Rio Maior, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 752/
940603; identificação de pessoa colectiva n.º 503222143; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/051219.

Certifico que por escritura de 30 de Novembro de 2005, foi dissol-
vida e liquidada a sociedade em epígrafe, conforme inscrição a seguir
indicada:

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007755939

JOAQUIM LOPES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 114, Barreiro, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1501/
050921; identificação de pessoa colectiva n.º 507438370; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/051213.

Certifico que por escritura de 28 de Novembro de 2005, no Cartó-
rio Notarial de Alcanena, foi dissolvida e liquidada a sociedade em
epígrafe, conforme inscrição a seguir indicada:

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007755955

PALMA ESCAPES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Rio Maior, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1263/
020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505751100; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 2, ficou averbada a nomeação de gerentes de Carlos Manuel
Estebaínha da Palma e Ester Maria de Sá Batista.

Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007755963

SALVATERRA DE MAGOS

LIGA PANIFICADORA SALVATERRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 126/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500165548; inscrição n.º 35; número e data da apresentação:
08/20050704.

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

Nomeação de gerentes Álvaro Magalhães Palma, casado, Travessa
de 11 de Março, Salvaterra de Magos, Jorge Cascais Vieira Andrade,
casado, Estrada da Peteja, 41, Salvaterra de Magos e Maria Manuela
Silva Sabino de Assis, casada, Rua do Dr. Miguel Bombarda, 39, Sal-
vaterra de Magos.

Prazo: Ano de 2005.
Data da deliberação: 17 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010145232

SOARES CORREIA — CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00920/20040830; identificação de pessoa colectiva
n.º 507021169; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20050413.

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

Nomeação de gerentes Armando José Brochado Soares Correia,
Sílvia Ana Gaspar Brochado Soares Correia e Álvaro Armando Soares
Correia.

Data da nomeação: 13 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Assinatura ilegível.)
2010145682
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EDUARDO ROQUE MARQUES DA COSTA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00940/20050211; identificação de pessoa colectiva
n.º 507241967; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20050211.

Certifico que Eduardo Roque Marques da Costa, casado com Sandra
Sofia Fidalgo Pedrosa Quitério, na comunhão de adquiridos, Rua do
Galhofe, 19, Marinhais, Salvaterra de Magos, constituiu a sociedade
comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade é uma sociedade civil sob a forma comercial de socie-
dade unipessoal por quotas que adopta a denominação de Eduardo Roque
Marques da Costa, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua duração é por tempo indeterminado e terá início após a sua
matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de
Magos.

ARTIGO 3.º

A sua sede é na Rua da Galhota, na vila e freguesia de Marinhais,
concelho de Salvaterra de Magos.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste em Horticultura, especialidades
hortícolas e produtos de viveiro. Outro tipo de culturas não especifi-
cadas, Comércio de produtos relacionados com agricultura.

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, depositado no Banco Santander Totta, S. A., balcão de
Marinhais, e correspondente a uma quota de igual valor pertencente
ao sócio Eduardo Roque Marques da Costa.

ARTIGO 6.º

A sociedade será representada em juízo e fora dele pelo sócio Eduar-
do Roque Marques da Costa, desde de já nomeado gerente, com ou
sem remuneração conforme ele decidir.

§ 1.º A assembleia geral poderá designar outro ou outros gerentes.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos,

nomeadamente os que envolvem a transmissão de quaisquer bens do
activo imobilizado, é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade podará participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social, de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desse agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Assinatura ilegível.)
2010145283

SANFIR — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00619/20001012; identificação de pessoa colectiva
n.º 504947664; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
número e data da apresentação: 09/20050216.

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: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Assinatura ilegível.)
2010145267

LIGA PANIFICADORA SALVATERRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 126/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500165548; inscrição n.º 33; número e data da apresentação:
03/20040624.

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

Alteração parcial do contrato, consistente na nova redacção dos
artigos 1.º, 6.º, e 10.º, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adapta para todas as actas e contratos a denominação
de Liga Panificadora Salvaterrense, L.da, com sede a Estrada Nacional
n.º 118, em Salvaterra de Magos.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de três gerentes, sócios
ou não sócios.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
§ 2.º (Mantém-se.)

ARTIGO 10.º

1 — As assembleias gerais quando a lei não prescreva requisitos
especiais serão convocados por meio de simples postais registados,
dirigidos aos sócios, com antecedência mínima de oito dias, nos quais
indicará o assunto a tratar.

2 — A representação voluntária dos sócios nas deliberações sociais
poderá ser atribuída a estranhos à sociedade.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Assinatura ilegível.)
2010123395

MIGUEL SILVA — COMÉRCIO DE INFORMÁTICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00936/20050106; identificação de pessoa colectiva
n.º 507183320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20050106.

Certifico que Miguel Cavaleiro Simões da Silva, solteiro, maior,
Estrada Nacional n.º 367, porta 112, Marinhais, Salvaterra de Ma-
gos, constitui a sociedade comercial por quotas em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Miguel Silva — Comércio de In-
formática, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na dita em
Estrada Nacional n.º 367, porta 112, Marinhais, freguesia de Mari-
nhais, concelho de Salvaterra de Magos.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 — A gerência pode instalar e manter sucursais e outras formas
de representação social, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comercialização material de escritó-
rio e informático.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, já entrado na caixa social, é de cinco mil
euros, e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio Miguel
Cavaleiro Simões da Silva.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dela,
activa ou passivamente, podendo ser ou não renumerada, conforme
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for deliberado pertence ao único sócio que desde já fica nomeado
gerente, sendo suficiente a sua intervenção sara que a sociedade se
considere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos ou
de mandatários da sociedade, no limite dos poderes que lhes forem
fixados no respectivo mandato.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Assinatura ilegível.)
2010123948

VÍTOR CABAÇO — MEDIAÇÃO SEGUROS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00938/20050111; identificação de pessoa colectiva
n.º 506079945; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
20050111.

Certifico que Vítor José Nunes Cabaço, casado com Elsa Maria
Gonçalves Lopes Mendes Cabaço, na comunhão geral, Quinta da
Aveleira, Salvaterra de Magos, constitui a sociedade comercial por
quotas em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Cabaço — Mediação Seguros,
Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua do Marquês de Pombal, lote 19, fracção A,
rés-do-chão, freguesia e concelho de Salvaterra de Magos.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste no seguinte: mediação de seguros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro pelo sócio
único Vítor José Nunes Cabaço, é de vinte mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e a representação da sociedade ficam a cargo
do sócio único, que, desde já, fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 6.º

1 — Por decisão do sócio único, poder-lhe-ão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até quinze mil euros.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Assinatura ilegível.)
2010122933

SOARES CORREIA — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00920/20040830; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 06/20040830.

Certifico que entre Álvaro Armando Soares Correia, casado com
Sílvia Ana Gaspar Brochado Soares Correia, na comunhão de adquiri-
dos, Rua do Canil, Vivenda Tai’s House, Valqueimado, Salvaterra de
Magos; Sílvia Ana Brochado Soares Correia, casada com Armando
Soares Correia, na comunhão de adquiridos, Rua do Canil, Vivenda
Tai’s House, Valqueimado, Salvaterra de Magos, e Armando José Bro-
chado Soares Correia, solteiro, maior, Rua do Canil, Vivenda Tai’s
House, Valqueimado, Salvaterra de Magos, constituíram a sociedade
comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Soares Correia — Contabilidade e
Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua do Canil, Vivenda Tai’s Hou-
se, Valqueimado, freguesia e concelho de Salvaterra de Magos.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras formas e
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: contabilidade, fiscalidade e prestação
de serviços.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em bens, é de cinco
mil euros e encontra-se dividido em três quotas: uma no valor nomi-
nal de dois mil euros, pertencente ao sócio Álvaro Armando Soares
Correia; outra, no valor nominal de dois mil euros pertencente à sócia
Sílvia Ana Gaspar Brochado Soares Correia e uma outra, no valor
nominal de mil euros, pertencente ao sócio Armando José Brochado
Soares Correia.

2 — O sócio Álvaro Armando Soares Correia realizou a sua quota
com a transferência para a sociedade da viatura automóvel marca Ford,
modelo Escort (ANL) 5 Door Wagon, com a matrícula 97-87-LM,
avaliada em seis mil euros; A sócia Sílvia Ana Gaspar Brochado Soa-
res Correia realizou a sua quota com a transferência para a sociedade
da viatura automóvel marca Ford, modelo Fiesta 3 Door Sedan, com
a matrícula 44-93-JP, avaliada em quatro mil euros; O sócio Arman-
do José Brochado Soares Correia, realizou a sua quota com a transfe-
rência para a sociedade de um computador HP Celerom 400, avaliado
em quinhentos euros; um computador Globe P III, avaliado em tre-
zentos euros e um computador ASI Mini Tower PCI Pentium a 90
MHZ, avaliado em duzentos euros.

ARTIGO 4.º

a) A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
compete aos sócios ou não sócios, que forem nomeados em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Armando José
Brochado Soares Correia.

b) Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos é suficiente com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando incluída em
massa falida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao montante do décuplo do capital social, assim como os suplemen-
tos de que esta carecer.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras foi vali-
dades, serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

As entradas dos sócios foram integralmente realizadas através da
transferência dos bens atrás mencionados.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Assinatura ilegível.)
2010145240

RUDIANA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00933/20041216; identificação de pessoa colectiva
n.º 507187440; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
20041216.

Certifico que ESCAVATERRA, Escavações e Terraplanagens, L.da,
com sede em Monte Redondo, Leiria; Aníbal Pereira da Azinheira,
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casado com Maria Espadinha Amêndoa da Silva Azinheira, na comu-
nhão de adquiridos, Montijos, Monte Redondo, Leiria; e Rui José
Amêndoa Azinheira, casado com Fernanda Maria Jorge Berrardes
Azinheira, na comunhão de adquiridos, Montijos, Monte Redondo,
Leiria, constituíram a sociedade comercial por quotas em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RUDIANA — Investimentos Imo-
biliários, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Herdade do Balão, Estrada
n.º 114-3, quilometro 12,5, freguesia de Glória, concelho de Salvater-
ra de Magos.

2 — Por deliberação da gerência a sede social. poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim, construção civil e obras públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de duzentos mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma do valor nominal de cento e vinte mil euros, pertencente à sócia
ESCAVATERRA, Escavações e Terraplanagens, L.da, e duas do valor
nominal de quarenta mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Aníbal Pereira da Silva Azinheira e Rui José Amêndoa Azi-
nheira.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social, desde que naque-
la deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Aníbal Pereira da
Silva Azinheira e Rui José Amêndoa Azinheira.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios, tudo no território nacional, ou no estrangeiro.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem. o prévio consentimento

da sociedade.
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;

d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-
gações sociais;

e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Assinatura ilegível.)
2010123913

SANTARÉM

J. R. B. — BAR E VÍDEO CLUBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02186/
900514; identificação de pessoa colectiva n.º 502349328; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 03/201005.

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

Data: 12 de Outubro de 2005.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010295617

IMOPLAMAC — GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02071/
890727; identificação de pessoa colectiva n.º 502196017; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 32 e inscrição n.º 34; números e data
das apresentações: 07 e 08/190505.

Certifico que, por acta de 30 de Março de 2005, Pedro Manuel de
Azeredo Ferreira Lopes renuncia ao cargo de administrador e Rui
Manuel Gonçalves Correia foi nomeado administrador.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010295633

TOMAR

IOB — INFORMAÇÃO OBJECTIVA DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01744;
identificação de pessoa colectiva n.º 504285815.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745857

METOMETAL METALIZAÇÃO TOMARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00416;
identificação de pessoa colectiva n.º 500635714.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580140

NUNES & GALAMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01910;
identificação de pessoa colectiva n.º 505230798.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745890

CAFIDATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01342;
identificação de pessoa colectiva n.º 503145416.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745997

ALEXANDRE LEAL IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01526;
identificação de pessoa colectiva n.º 503579440.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960552

QUIMANUELA — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01676;
identificação de pessoa colectiva n.º 504061780.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745946

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TALHOS MODERNA
DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00538;
identificação de pessoa colectiva n.º 500243514.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745970

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. SIMÕES
E GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01796;
identificação de pessoa colectiva n.º 504612700.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745911

MAQUIOLAS — SOCIEDADE DE ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01516;
identificação de pessoa colectiva n.º 503546550.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960471

M. LEONILDE GODINHO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00583;
identificação de pessoa colectiva n.º 501089802.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960765

J. P. F.  — FOTOGRAFIA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00997;
identificação de pessoa colectiva n.º 502281260.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745881

ELECTRO VALE CABRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00913;
identificação de pessoa colectiva n.º 502067039.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580175

QUINTA DA PESQUEIRA — EXPLORAÇÕES
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02197;
identificação de pessoa colectiva n.º 506477134.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580124

ANTÓNIO BIMBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01853;
identificação de pessoa colectiva n.º 504966049.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580167

CARMO LAR — COMÉRCIO A RETALHO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01366;
identificação de pessoa colectiva n.º 503214493.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580191

BERTA AZEVEDO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00882;
identificação de pessoa colectiva n.º 501955631.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745962

TERESA & ELISABETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01734;
identificação de pessoa colectiva n.º 504264834.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745865

IDEIAS COM LAÇO — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01653;
identificação de pessoa colectiva n.º 503987930.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580132

CONSTRUÇÕES PREDILUIMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01883;
identificação de pessoa colectiva n.º 505164000.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745989

CONSTRUÇÕES GASPAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01534;
identificação de pessoa colectiva n.º 503611123.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745873

ANTÓNIO MENDES ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01670;
identificação de pessoa colectiva n.º 504030078.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580159

ENTRE LIVROS — LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02219;
identificação de pessoa colectiva n.º 506713768.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745954

FROUCO SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01189;
identificação de pessoa colectiva n.º 502753161.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745920

DIAMECOM — DIAGNÓSTICO MÉDICO
COMPUTARIZADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00894;
identificação de pessoa colectiva n.º 501989676.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961923
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NOVA ERA — LAVANDARIA, TINTURARIA E LIMPEZA
A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01256;
identificação de pessoa colectiva n.º 502965061.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580183

O TERMINAL — MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01501;
identificação de pessoa colectiva n.º 503509892.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745903

TOPETETRANS — TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02086;
identificação de pessoa colectiva n.º 505902664.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745938

VET PLUS — CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02172;
identificação de pessoa colectiva n.º 506283054.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

5 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2008960455

AFRONABÃO — TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02265;
identificação de pessoa colectiva n.º 507054377.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006580027

GESTIMA — GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMAGIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01352;
identificação de pessoa colectiva n.º 503168521.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960749

PREDINABÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01794;
identificação de pessoa colectiva n.º 504540076.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000744648

FRIOLUZ — COMÉRCIO E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA´

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1643;
identificação de pessoa colectiva n.º 503922625.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582380

IMBRÓGLIO — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1459;
identificação de pessoa colectiva n.º 503405345.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582062

EDAFRIZAL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
URBANIZAÇÕES E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1015;
identificação de pessoa colectiva n.º 502310529.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008954013

PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 311;
identificação de pessoa colectiva n.º 500396990.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008954021
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MANUEL & DULCINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2129;
identificação de pessoa colectiva n.º 506196550.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582283

MANUEL RODRIGUES DA SILVA — COMÉRCIO
DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2117;
identificação de pessoa colectiva n.º 505967790.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582313

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER MARQCITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2038;
identificação de pessoa colectiva n.º 505772272.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582330

MAQUITOMAR — ESCAVAÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2011;
identificação de pessoa colectiva n.º 505704153.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961427

PROCRIAVES — AGROAVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2230;
identificação de pessoa colectiva n.º 506734366.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008961419

AUTO IDEAL DO NABÃO — AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 500987009.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-

mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008954048

TECE — TIPOGRAFIA COMERCIAL DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 242;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422630.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582232

NABANCONSTROI — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2243;
identificação de pessoa colectiva n.º 506822729.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582275

CARLOS & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00553;
identificação de pessoa colectiva n.º 500924589.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2003 e respectivos documen-
tos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do Re-
gisto Comercial.

5 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2008960447

RUI SERRANO — ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01900;
identificação de pessoa colectiva n.º 505240629.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2003 e respectivos documen-
tos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do Re-
gisto Comercial.

5 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2008960439

WELDYCAR — EQUIPAMENTOS, LUBRIFICANTES
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02053;
identificação de pessoa colectiva n.º 505558726.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745296
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COFRATOMAR — MONTAGENS DE COFRAGENS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01962;
identificação de pessoa colectiva n.º 505503948.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745318

CARLOS & INÊS — SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02272;
identificação de pessoa colectiva n.º 507090250.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582542

TERESO & GARCIA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02285;
identificação de pessoa colectiva n.º 507108760.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582267

NISSAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00316;
identificação de pessoa colectiva n.º 500143412.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960510

MANUEL BATISTA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00499;
identificação de pessoa colectiva n.º 500781567.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745253

VIHOTEL — EQUIPAMENTOS PARA A HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01249;
identificação de pessoa colectiva n.º 502963964.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960587

NOVA PADARIA ASSEICEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01009;
identificação de pessoa colectiva n.º 502295945.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582127

SILVA & ISABEL — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01235;
identificação de pessoa colectiva n.º 502896671.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582356

VÍTOR CARVALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00534;
identificação de pessoa colectiva n.º 500874379.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960579

ANTÓNIO NUNES DA SILVA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2033;
identificação de pessoa colectiva n.º 505721090.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582461

PONTÉCNICA SOCIEDADE AGRÍCOLA
TOMARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 814;
identificação de pessoa colectiva n.º 500397937.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745288

JOÃO SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00503;
identificação de pessoa colectiva n.º 500805270.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960196
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BELANTUNES — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02282;
identificação de pessoa colectiva n.º 507182308.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960250

A ESQUINA DO OLHAR — ATELIER ARTES PLÁSTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02279;
identificação de pessoa colectiva n.º 507042140.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960234

SARCIL — SOCIEDADE DE AREIAS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00511;
identificação de pessoa colectiva n.º 500853770.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008960226

MANUEL ANTUNES & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 466;
identificação de pessoa colectiva n.º 500743681.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745245

MUI BENE — DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2001;
identificação de pessoa colectiva n.º 505644614.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2008954030

CIDADE TEMPLÁRIOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2221;
identificação de pessoa colectiva n.º 506739805.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-

mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000744664

LEONOR SARAIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02339;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507444647; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/10082005.

Certifico que pela sócia única Leonor Marques Saraiva, solteira,
maior, residente na Rua de D. Gastão, 18-A, freguesia de Asseiceira,
Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Leonor Saraiva, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua de D. Gastão, 18-A, da freguesia de Asseiceira, do
concelho de Tomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação, re-
presentação e agente do comércio por grosso de equipamentos e
artigos de limpeza. Promoção de bens e serviços.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à outorgante.

2 — Fica a sócia autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão da
sócia única, pertence a ela sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582682

VITORIMO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2088;
identificação de pessoa colectiva n.º 505898551.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

6 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2008961052

FERNANDA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2236;
identificação de pessoa colectiva n.º 506812618.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

6 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2008961044

NABANCÓPIA — EQUIPAMENTOS E MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 811;
identificação de pessoa colectiva n.º 501730419.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

6 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2008961133

NABÃO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01032;
identificação de pessoa colectiva n.º 502342870.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

18 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006582135

TOMARPEÇAS — IMPORTADORA DE PEÇAS
DE AUTOMÓVEIS DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00730;
identificação de pessoa colectiva n.º 50443436.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2004 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

18 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2006583921

TORRES NOVAS

RCTORRES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 02074/040519; identificação de pessoa colectiva n.º 506994147;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números
e data das apresentações: 01 e 02/20051124.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01, apresentação n.º 01/051124.
Cessação de funções do gerente Nuno Miguel da Silva Carvalho.
Data: 24 de Novembro de 2005.
Inscrição n.º 03.
Alteração parcial do pacto social:
Disposições alteradas: artigos 2, n.º 1, e 7.º, n.º 2, tendo ficado com

a seguinte redacção:
ARTIGO 2.º

1 — A sociedade passa a ter a sua sede na Avenida de Sá Carneiro,
lote 2, 1.º, D, freguesia de Santa Maria, na cidade e concelho de Tor-
res Novas.

ARTIGO 7.º

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

A redacção actualizada do contrato encontra-se arquivada na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — O Conservador, António José Neto
Gomes. 2006651803

TRÊS ROUPAS — VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01505/980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504208837;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 06/20051122.

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

Inscrição n.º 03, apresentação n.º 06/20051122.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — O Conservador, António José Neto
Gomes. 2006651790

DOMINGOS SILVA TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 02043/031226; identificação de pessoa colectiva n.º 506790258;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 03/051114.

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

Inscrição n.º 02, apresentação n.º 03/051114.
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Disposições alteradas: artigos 2.º, 3.º e 4.º, tendo ficado com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto o transporte rodoviário de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de cinquenta mil
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

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

A redacção actualizada do contrato encontra-se arquivada na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — O Conservador, António José Neto
Gomes. 2006651749

VILA NOVA DA BARQUINHA

PANISIS — SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 00128/990927; identificação de pessoa colectiva
n.º 504411098; data da apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na pasta respectiva os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2003 e 2004.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio do Santos. 2012326218
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BIG CLUB — FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 00144/001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505169614; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
01/051212.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Novembro de 2005.

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

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio do Santos. 2012326170

MURALHAS DO TEJO — HOTEL RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 00178/021009; identificação de pessoa colectiva
n.º 506207234; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
01/051207.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Novembro de 2005.

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

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio do Santos. 2012326188

PREGIMAC — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 00113/980122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504045997; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
01/051004.

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

Alteração parcial do contrato:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral, compete aos sócios
que desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade pela
intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio do Santos. 2012326196

TEAM PNEUS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 00210/051130; inscrição n.º 01; número e data da
apresentação: 01/051130.

Certifico que foi constituída uma sociedade por José Pedro Canelas
Correia, casado com Ana da Silva Feijó Correia, em comunhão de
adquiridos, Rua da Fonte, 4, freguesia e concelho de Vila Nova da
Barquinha, que se rege pelo contrato seguinte:

Sociedade unipessoal por quotas

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo unipessoal por quotas e a firma Team
Pneus — Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte, 4, na
freguesia e concelho de Vila Nova da Barquinha.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: venda de pneus, alinhamento de
direcção, equilibragem de rodas, jantes e acessórios.

2 — A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por
leis especiais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio José Pedro Canelas Cor-
reia, casado com Ana da Silva Feijó Correia, em regime de comunhão
de adquiridos, residente na Rua da Fonte, 4, 2260-554 Vila Nova da
Barquinha, contribuinte n.º 116212411.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo de
quem vier a ser nomeado gerente pelo sócio único.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — O sócio decidirá se a gerência é remunerada.

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

Fica desde já nomeado gerente: José Pedro Canelas Correia, casa-
do, residente em Rua da Fonte, 4, 2260-554 Vila Nova da Barquinha,
contribuinte n.º 116212411.

Está conforme o original.

25 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2012326226

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE PORCAS, S. A.

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00606/011222; identificação de pessoa colectiva n.º 502830190.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121338

HORTAS DO SADO — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Quinta de Horta Velha, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00561/070005; identificação de pessoa colectiva n.º 505100339.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121362

TRANSPORTES, SALATIA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 30, Bairro do Olival Queimado,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00480/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504033514.
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Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121370

MALHADAS NOVAS — AGRO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Horta do Bom Reparo, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00392/930630; identificação de pessoa colectiva n.º 503011410.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 5002121265

CONLOTE — CONSTRUÇÕES E LOTEAMENTOS, L.DA

Sede: Avenida dos Aviadores, 42, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00558/000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504954636.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121273

NEGAÇA — ACTIVIDADES CINEGÉTICAS, L.DA

Sede: Avenida de José Saramago, Majapôas, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00644/030218; identificação de pessoa colectiva n.º 506428931.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121281

MAGRIRAMOS — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, lote 45, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00675/031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506799050.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121290

SABER & GOSTAR — RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Travessa do Alto de São Miguel, 6, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00624/020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506058859.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121303

JALIPOR — CRIAÇÃO DE PORCOS AO AR LIVRE
DO JALIS, L.DA

Sede: Rua dos Cardins, freguesia do Torrão, concelho
de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00383/930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502893389;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/051220.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao en-
cerramento da liquidação, em 21 de Outubro de 2005.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120412

TORRÃOBIT — COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Rua das Torres, 26, freguesia do Torrão, concelho
de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00676/031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506773795;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/051223.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao en-
cerramento da liquidação, em 21 de Outubro de 2005.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120420

SERRA LOUREIRO — SGPS, L.DA

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00589/010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505362686.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121311

VOMAR — COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida de José Saramago, Majapôas, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00240/791206; identificação de pessoa colectiva n.º 500919780.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121320

CASA AGRÍCOLA JOÃO NÚNCIO AGRO-TURISMO, L.DA

Sede: Quinta da Palmeira, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00387/930218; identificação de pessoa colectiva n.º 502924730.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121257
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TRACTORAMOS — MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, lote 45, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00585/010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505556642.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121249

TECNIVERDE — ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Rua de Rui Coelho, 43, 1.º, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00413/941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503279285.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121230

JOAQUIM VALENTE & FILHOS, L.DA

Sede: Zona Industrial do Torrão, Torrão, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00477/971218; identificação de pessoa colectiva n.º 501586385.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121222

ALCASADO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Largo dos Fidalgos, Torrão, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00548/991122; identificação de pessoa colectiva n.º 504641069.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002121214

VALUETRADE, L.DA

Sede: Quinta do Areeiro, Bairro do Rio dos Clérigos, freguesia
de Santiago, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00727/051223; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507555147; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20051223.

Certifico que entre Ana Isabel Filipe dos Santos, solteira, maior,
Rua dos Capitães de Abril, 29, 8.º, B, Vasco Miguel de Brandão Mon-
teiro, casado com Sandra Filipa Alves de Carvalho Marques Luís
Monteiro, na comunhão de adquiridos, Avenida do Pacífico,
lote 1.05.01, apartamento 1706, Lisboa, Maria Alexandra Padrão
Matias Lopes, divorciada, Avenida de Elias Garcia, 84, 5.º, Lisboa,
Filipe Jorge da Fonseca Oliveira, casado com Danielle Martina Jo-
hanna Antónia Foolen, na separação, Quinta do Areeiro, Bairro do
Rio dos Clérigos, Alcácer do Sal, e Vítor Manuel Domingues Lopes,
casado com Ana Bela dos Santos Antunes, na comunhão de adquiri-

dos, Rua de Francisco Ribeiro Spínola, L-72, 5.º, A, Massamá, Sintra,
foi constituída a sociedade supra, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma VALUETRADE, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Areeiro, Bairro do

Rio dos Clérigos, freguesia de Santiago, concelho de Alcácer do Sal.
3 — A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local, dentro

do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filieis, sucursais ou quaisquer outras formas de representação,
no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
revenda e serviços associados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a soma de cinco quotas iguais de mil euros,
uma de cada um dos sócios Ana Isabel Filipe dos Santos, Vasco Mi-
guel de Brandão Monteiro, Maria Alexandra Padrão Matias Lopes,
Filipe Jorge da Fonseca Oliveira e Vítor Manuel Domingues Lopes.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de cem mil euros, na propor-
ção das suas quotas, nas condições a deliberar em assembleia geral.

3 — Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

4.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessária a intervenção conjunta de três 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 Ana Isabel Filipe
dos Santos, Vasco Miguel de Brandão Monteiro, Maria Alexandra
Padrão Matias Lopes, Filipe Jorge da Fonseca Oliveira e Vítor Manu-
el Domingues Lopes.

5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresa, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 — A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado afim 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 que, no
âmbito desta autorização, sejam praticados pela gerência nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.
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Que a totalidade do capital social já foi depositado em instituição
bancária, numa conta aberta em nome da sociedade.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120439

PINHÃO — PAIS & CAIXAS, L.DA

Sede: Fonte da Talha, freguesia de Santa Maria do Castelo,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00728/051229; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507547578; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20051229.

Certifico que entre António Manuel Eugénio Antunes Pais, divor-
ciado, Fernando Paulo Eugénio Caixas, solteiro, maior, Carlos Miguel
Eugénio Caixas, solteiro, maior, e Alsanda Eugénio, solteira, maior,
todos residentes na Avenida de José Saramago, Moinho de Vento,
Alcácer do Sal, foi constituída a sociedade supra, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pinhão — Pais & Caixas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Fonte da Talha, freguesia de
Santa Maria do Castelo, concelho de Alcácer do Sal.

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 na laboração, comércio, distribui-
ção e exportação de miolo de pinhão, pinhas, casca de pinha e casca
de pinhão. Descasque de pinhas e pinhão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor no-
minal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada 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.

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.

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.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120463

ALCOCHETE

PAVIND INDÚSTRIA DE BETÃO, S. A.

Sede: Parque Industrial do Batel, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00029/900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502290277.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943422

J. M. VITORINO GOMES, L.DA

Sede: Estrada Real, Pinheiro do Marco, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00678/780411; inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 01/05082005.

Certifico que para a sociedade em epígrafe:
N.º 17 — Apresentação n.º 01/050805.
Facto: nomeação de Jorge Miguel Gomes Dimas e de Rosa Maria

de Andrade Gomes como gerentes.
Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943783

CLÍNICA DENTÁRIA BARRETE VERDE, L.DA

Sede: Rua do Comendador Estêvão de Oliveira, 52,
1.º, direito, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00713/191205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/19122005.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas sob
a firma Clínica Dentária Barrete Verede, L.da, com sede na Rua do
Comendador Estêvão de Oliveira, 52, 1.º, direito, freguesia e conce-
lho de Alcochete, com o capital social de cinco mil euros, que se
regerá pelas seguintes clásulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Dentária Barrete Verde, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Comendador Estêvão de Oliveira, 52, 1.º,
direito, freguesia e concelho de Alcochete.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de saúde, na área
da medicina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios César António de Matos Pereira Heitor e Cláudia Maria
Gomes Conde de Carvalho.

ARTIGO 4.º

A gerência social, será exercida por um ou mais gerentes, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura de um ge-
rente.
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ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas, é livremente permitida entre
os sócios, mas a cessão a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que em primeiro lugar e em segundo os sócios não ceden-
tes terão sempre direito de preferência.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943813

TRANSPORTES DIAS & PALMA, L.DA

Sede: Avenida do Canto do Pinheiro, 688, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00705/930114; identificação de pessoa colectiva n.º 505786141;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 01/27122005.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 2.º

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida do Canto do Pinheiro, 688,
freguesia e concelho de Alcochete.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943821

ENGOMAFÁCIL ENGOMADEIRA DO SAMOUCO, L.DA

Sede: Travessa das Salinas, 14, freguesia de Samouco,
concelho de Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00381/090701; identificação de pessoa colectiva n.º 505564483;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/19122005.

Certifico que foi a sociedade em epígrafe foi dissolvida.
Que nessa qualidade e de comum acordo deliberam dissolver a socie-

dade a partir de hoje, data da aprovação das contas, a qual não tem
activo nem passivo, pelo que a sociedade se encontra liquidada, tendo
o capital social sido consumido no exercício da actividade.

Que dão assim por dissolvida e liquidada a sociedade, ficando qual-
quer um dos sócios autorizado a praticar os necessários actos de pu-
blicação e registo.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2005882178

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE CAMARATE, L.DA

Sede: São Francisco, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 0012/
800414; identificação de pessoa colectiva n.º 500975094; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 01/12122005.

Certifico que para a sociedade em epígrafe:
Redenominação do capital:
Artigo alterado: artigo 3.º
Capital: 44 891,81 euros.
Sócios e quotas: Francisco José Elias, com uma quota no valor de

14 963,94 euros; Manuel Guarda, com uma quota no valor de
28 431,48 euros, e Manuel Guarda & Filhos, L.da, com uma quota no
valor de 1496,39 euros.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010669754

URZE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA
BIOLÓGICA, L.DA

Sede: Estrada Camarária, CCI 6501, Terroal-Passil,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00233/930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502920700.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943996

ALIRAÇÕES — RAÇÕES PARA ANIMAIS, S. A.

Sede: Quinta do Passil, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00129/970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503843814.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010663381

L. U. C. — URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Loteamento Industrial do Batel, lote 9, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00177/960422; identificação de pessoa colectiva n.º 503674575.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011377170

MILENA CANECA RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Salinas, 83, 1.º, esquerdo, Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00432/180102; identificação de pessoa colectiva n.º 505957841.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008337081

URBIVEDROS — EMPREITEIROS, L.DA

Sede: Loteamento Industrial do Batel, lotes 8, 9 e 10,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00227/860129; identificação de pessoa colectiva n.º 501623248.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011377021
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ALMADA

INTEMPER PORTUGAL — SOLUÇÕES
DE IMPERMEABILIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 220/
23082000; identificação de pessoa colectiva n.º 504720570; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
03/18112005.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe houve deslocação da sede para a Rua de Hernâni
Cidade, 3, Vale Fetal, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de
Almada.

Conferida, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009364422

FERREIRA & JACINTO, FABRICO E COMÉRCIO
DE PRANCHAS DE SURF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 708/
09022005; identificação de pessoa colectiva n.º 507232020; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/18112005.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação
de funções do gerente João Carlos Guerreiro Jacinto, por renúncia em
26 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009364406

JOSÉ RODRIGUES MIRCO (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1068/
701012; identificação de pessoa colectiva n.º 500159483; número
e data da apresentação: 17/980428.

Certifico que, em relação à sociedade supra-referida, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva a acta e os outros documentos respeitan-
tes à prestação de contas do ano 1997.

20 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 3000202627

QUARESMA & QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 01676;
identificação de pessoa colectiva n.º 500674159; data do depósito:
19112001.

Certifico que, em relação à empresa referenciada, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, acta e os outros documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

18 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino P. G. Santos. 3000202625

SEREIA AZUL — CAFETARIA E GELADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8260/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503648655; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/980319.

Certifico que foi alterado o contrato por aditamento dum novo
artigo 7.º, com a seguinte redacção:

7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de cinco milhões de escudos.

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

Está conferido e conforme.

A Ajudante, Filomena da Conceição Moreira Cardoso Pereira.
3000202623

MICROCERES — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8177/
960228; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; nú-
meros e data das apresentações: 8 e 10/980318.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Cessação de funções dos gerentes João Miguel Machado Ra-

poso e Frederico José Silva Cavém, por renúncia em 16 de Julho de 1997.
2 — Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º e ao n.º 1

do artigo 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de um milhão de escudos e corresponde à soma de três quotas, sendo
uma de quatrocentos mil escudos pertencente ao sócio Pedro Miguel
da Cruz Marta e duas de trezentos mil escudos cada uma, pertencendo
uma a cada um dos sócios Rui Jorge da Silva Fazendeiro e Luís Miguel
do Paço Videira.

5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos sócios Pedro Miguel
da Cruz Marta, Rui Jorge da Silva Fazendeiro e Luís Miguel do Paço
Videira, desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

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

Está conferido e conforme.

A Ajudante, Filomena da Conceição Moreira Cardoso Pereira.
3000202618

BASETUBOS — ANDAIMES E ESTRUTURAS
TUBULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9133/
980320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/980320.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BASETUBOS — Andaimes e Es-
truturas Tubulares, L.da, com sede na Rua do Dr. António Elvas, 72,
rés-do-chão, direito, Feijó, concelho de Almada.

2 — A gerência fica desde já autorizada a transferir a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na montagem, aluguer e venda de andaimes
e estruturas metálicas e tubulares, execução de obras de construção
civil e empreitadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de um mi-
lhão de escudos representado por duas quotas assim distribuídas: uma
de duzentos mil escudos pertencentes à sócia Sónia Teresa Patriarca
Dias e outra de oitocentos mil escudos pertencente à sócia Ana Pa-
trícia Patriarca Dias.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sempre
que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, insolvente, interdito ou ina-

bilitado por sentença judicial transitada em julgado ou, sendo pessoa
colectiva, ter sido dissolvido;

c) A quota seja objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamen-
to, arrematação ou adjudicação judicial e o sócio seu titular não obte-
nha o levantamento dessas providências cautelares ou a desoneração
da quota até ao momento da deliberação;

d) Infracção às normas, legais ou estatutárias, que regem a cessão
de quotas.

ARTIGO 5.º

Salvo acordo em contrário, o preço da amortização da quota ad-
quirida nos casos previstos no artigo 4.º será o que, pelo último ba-
lanço aprovado, corresponder ao valor nominal, acrescido da parte
proporcional das reservas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de um ou dois gerentes,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Fica desde já nomeada gerente a outorgante Sónia Teresa
Patriarca Dias.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial é livre entre os sócios,
seus descendentes e respectivos cônjuges, dependendo do consenti-
mento da sociedade a cessão a estranhos.

2 — No caso da cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios em segundo, terão direito de preferência.

3 — Ter-se-á por autorizada a cessão quando o pedido de consen-
timento não obtiver resposta no prazo de 30 dias, a contar da sua
recepção.

ARTIGO 8.º

À gerência é expressamente vedado obrigar a sociedade em actos
ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente fianças, abo-
nações, letras de favor e outros semelhantes.

Está conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202615

GRILO & GUILHERME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 478/
600903; identificação de pessoa colectiva n.º 500809577; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 01/980319.

Certifico que foi aumentado o capital de 450 000$ para 1 050 000$
e alterado o contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 11.º, passando a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Grilo & Guilherme, L.da, e tem a sua
sede na Rua de D. Carlos I, 2-C, freguesia de Laranjeiro, concelho de
Almada.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores do activo social, é de um milhão e cinquenta mil
escudos, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de trezentos
e cinquenta mil escudos pertencente ao sócio Artur Silva Alves; uma
de trezentos e cinquenta mil escudos pertencente ao sócio João da
Silva Quaresma; uma de duzentos mil escudos e outra de cento e cin-
quenta mil escudos estas pertencentes ao sócio Fernando da Silva
Quaresma.

11.º

Os sócios poderão entregar à sociedade prestações suplementares
de capital até ao montante de dez milhões e quinhentos mil escudos
na proporção das respectivas quotas, nas condições deliberadas em
assembleia geral.

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

Está conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202614

ÁLVARO PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9126/
980317; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/980317.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, constituída
por Álvaro Pinto Francisco, cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Álvaro Pinto, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Garcia da Orta, 3, 5.º, direito, na cidade, freguesia e
concelho de Almada.

§ único. A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de telas, prestação de
serviços de pintura artística e decorativa, restauro e educação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, subscrito integralmente pelo seu sócio.

4.º

A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral pertence ao único sócio, o qual é desde já nomeado geren-
te, sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

Está conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202611

QUINTA DAS PELES — RESTAURAÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9125/
980317; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/980317.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, entre Do-
mingos Pires Machado Evangel e Maria Cândida Lopes Costa Roxo,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Quinta das Peles — Restauração e
Conservação de Peles, L.da, e fica com a sede na Quinta das Cruzi-
nhas, Vivenda Roxo, freguesia de Sobreda, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede e ou estabelecimento para outro local do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade poderá ter filiais, delegações e representantes em Por-
tugal e no estrangeiro, recebendo sempre da sede as orientações para
o seu funcionamento.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a restauração de peles e representa-
ção de produtos e máquinas para lavandaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos contos e corresponde à soma de duas quotas iguais de duzentos
contos, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Qualquer sócio poderá fazer à caixa social os suprimentos necessá-
rios nos termos e condições deliberadas em assembleia geral, podendo
ainda esta, desde que haja unanimidade, exigir prestações suplementa-
res de capital, até ao montante global de cinco milhões de escudos.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo, fica confe-
rido o direito de preferência.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras empresas, mesmo com objecto diverso.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota pelo seu valor nomi-
nal, acrescido da parte correspondente nos fundos sociais constantes
do último balanço aprovado, em qualquer dos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente de-
cretada e não suspensa;

b) Anúncio da venda da quota em qualquer execução judicial, fiscal
ou administrativa.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dela,
activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios.

ARTIGO 10.º

Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

§ único. Fica vedado aos gerentes, sob a cominação de responde-
rem por perdas e danos, obrigar a sociedade em actos alheios ao ob-
jecto social, nomeadamente em abonações, fianças, letras de favor e
avales.

Está conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202609

MARGARIDA JERÓNIMO & SOLANGE GREGÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9130/
980318; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/980318.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Margarida Jerónimo & Solange Gregó-
rio, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Avenida de D. Afonso Henriques, 9, rés-
do-chão, direito, freguesia e concelho de Almada.

1 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 — Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fili-
ais, sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste no comércio de vestuário, comércio a
retalho (retalhista), representações comerciais.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
quanto a metade, é de oito milhões de escudos, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de quatro milhões de escudos cada uma, perten-
cendo uma a cada uma das sócias Solange Cristina Sequeira Ferrinho
Gregório e Margarida Maria Tarouco Pouseiro Jerónimo.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
tendo os sócios não cedentes e os seus descendentes o direito de pre-
ferência nas cessões.

7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a quem
for nomeado em assembleia geral.

1 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Solange Cristina
Sequeira Ferrinho Gregório e Margarida Maria Tarouco Pouseiro Je-
rónimo.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, activa e passivamente, é necessária a
assinatura de dois gerentes.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outra forma de con-
vocação serão convocadas por meio de cartas registadas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas, nos seguintes ca-
sos:

a) Quando houver acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto, arrolamento sobre a quota de um sócio ou

qualquer forma de apreensão judicial;
c) Falência ou insolvência do sócio.
1 — Sempre que a sociedade tiver capacidade para amortizar uma

quota, quer nos termos do corpo deste artigo, quer nos termos da lei,
poderá optar por adquiri-la, ou fazê-la adquirir por outro sócio ou por
terceiro.

Está conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202607

VERT POSITIF — SERVIÇOS DE ESTÉTICA
COMPUTORIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9124/
980317; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/980317.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to é o seguinte:

CLÁUSULA 1.A

A sociedade adopta a firma Vert Positif — Serviços de Estética
Computorizada, L.da, tem a sua sede na Rua de Torcato José Clavine,
15-C, 1.º, direito, freguesia do Pragal, concelho de Almada, podendo
a gerência deslocar a sede dentro do concelho de Almada, ou para
concelhos limítrofes e criar delegações, filiais, sucursais e quaisquer
outras formas de representação social, onde e quando entender por
conveniente.

CLÁUSULA 2.A

A sociedade tem como objecto específico a actividade de presta-
ção de serviços de estética computorizada e afins.

CLÁUSULA 3.A

O capital social é de quatrocentos mil escudos, está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das entradas feitas pelos
sócios, constituindo duas quotas, uma no montante de trezentos e
sessenta mil escudos do sócio Cláudio Telmo do Carmo Marques
Coimbra e outra no montante de quarenta mil escudos da sócia Ana
Paula da Silva Urbano.

CLÁUSULA 4.A

A cessão de quotas, total ou parcial a estranhos, fica sempre de-
pendente do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
me o lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

§ único. A transmissão e cessão de quotas, entre ascendentes e
descendentes ou entre sócios depende também do consentimento da
sociedade.

CLÁUSULA 5.A

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, ficam a cargo do gerente Cláudio Tel-
mo do Carmo Marques Coimbra, que fica desde já nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

CLÁUSULA 6.A

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do sócio gerente, Cláudio Telmo da Carmo Marques
Coimbra.

CLÁUSULA 7.A

É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em fian-
ças, abonações ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais.

CLÁUSULA 8.A

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada, com aviso de recepção, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.
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CLÁUSULA 9.A

 A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no prazo
de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicado ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de a sociedade e ou os sócios terem declarado pre-
ferir na cessão, de harmonia com o disposto na cláusula 4.ª deste
contrato.

CLÁUSULA 10.A

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do número anterior, se a lei não dispuser de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço legal-
mente aprovado.

CLÁUSULA 11.A

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a quota do sócio
falecido não se transmitirá aos respectivos herdeiros, podendo ser
amortizada, ou adquirida pela própria sociedade ou por qualquer dos
restantes sócios.

§ único. O valor da amortização ou aquisição será o corresponden-
te ao valor do último balanço.

Está conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202604

JARDIM INFANTIL COALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06894/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502729554; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/
980323.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 1.º, passando a
ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Jardim Infantil Coala, L.da,
e fica com a sua sede na Rua de António Manuel da Costa, 4, fregue-
sia de Sobreda, concelho de Almada.

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

Está conforme o original

15 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202602

RAPITÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08397/
960821; identificação de pessoa colectiva n.º 503742970; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 15 e 16/980327.

Certifico que foi registado o seguinte:
1.º Cessação de funções da gerente Ana Cristina Margalha Basílio,

por renúncia de 12 de Março de 1998.
2.º Nomeação de gerente do sócio António Palhas Lucas, por de-

liberação de 31 de Dezembro de 1997.

Está conforme o original.

16 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202601

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS EMS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08906/
971014; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 02/980331.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 1.º, passando a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação Equipamentos Hi-
dráulicos EMS, L.da, e tem a sua sede na Rua de João de Deus, 34,
Quinta de Cima, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Al-
mada.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202599

FÁBRICA DE ESTORES METALFLEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 00603/
611006; identificação de pessoa colectiva n.º 500105707; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 02/
980330.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Cabeleira Duque, por

renúncia de 11 de Março de 1998.

Está conforme o original.

17 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202597

M & LIZETE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08988/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504064207; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/980325.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao n.º 2 do artigo 6.º,
passando a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202596

ESCOLA DE CABELEIREIRO E ESTÉTICA CANINA
QUADRADO & GUTIERREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9149/
980326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/980326.

Certifico que entre Palmira de Jesus Ferreira Quadrado e Maria Paz
Gutierrez Moreno, foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Cabeleireiro e Estética Cani-
na Quadrado & Gutierrez, L.da, e tem a sede na Avenida de 25 de
Abril, loja 18-G, freguesia da Costa da Caparica, concelho de Almada.

2.º

O objecto social é o seguinte: cabeleireiro de cães, escola de cabe-
leireiro de cães, vendas de artigos acessórios e material diverso para
animais, representações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos e corresponde à soma de duas quotas de duzentos
mil escudos, cada, pertencendo uma a cada sócia.
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4.º

É livre a cessão de quota entre sócios. A cessão a estranhos depen-
de do consentimento da sociedade.

5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, desde já nómadas
gerentes, bastando a assinatura de qualquer gerente para obrigar a socie-
dade.

Está conferido e conforme o original.

26 de Março de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202595

DEMETRO-A-METRO — CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8316/
960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503676870; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
980326.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 2.º,
ficando com a seguinte redacção:

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Varela da Silva, 27,
moradias de São João, freguesia da Sobreda, concelho de Almada.

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

Está conferido e conforme o original.

26 de Março de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202588

SUZISÓNIA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8524/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503796573; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 6 e 8/980326.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Cessação de funções do gerente Carlos José Nicolás Guedes,

por renúncia em 28 de Janeiro de 1998.
2 — Nomeação do gerente Mário Filipe da Silva Lopes e alteração

do pacto quanto ao artigo 5.º, passando a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Mário Filipe da
Silva Lopes, já designado como gerente.

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

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

Está conferido e conforme o original.

26 de Março de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202583

FPQ — CONSULTADORIA, ENGENHARIA
TERMODINÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09150/
980327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/980327.

Certifico que foi constituída entre Domingos Miguel Domingues
Quaresma, José Carlos Mendes Figueiredo dos Santos e Luís Manuel
Pereira Paulas a sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma FPQ — Consultadoria, Engenha-
ria Termodinâmica, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Sérgio,
1, 2.º, frente, freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou qualquer outra forma de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em projecto de fluidos termodinâ-
micos, formação, auditoria e consultadoria energética e gás e enge-
nharia termodinâmica.

3.º

O capital social é de quatrocentos e vinte mil escudos, encontra-se
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas, do valor nominal de cento e quarenta mil escudos cada, uma
de cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, a qual terá direito de preferência em primeiro lugar
e os sócios não cedentes em segundo.

5.º

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

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes em
todos os seus actos e contratos.

3 — É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, avales ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais.

Está conforme o original.

16 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202579

LUCSERV — INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 03453/
900314; identificação de pessoa colectiva n.º 501352511; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 05/980325.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 2.º, passando a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de máquinas e
outros materiais para escritório, armazenagem e prestação de servi-
ços, nomeadamente os de gestão e de informática e contabilidade.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 1988. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202568

LACON — REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 01668/
770623; identificação de pessoa colectiva n.º 500649707; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/
980304.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Ar-
mando Vieira Rocha, por renúncia, com efeitos a partir de 1 de Fe-
vereiro de 1998.

Está conferido e conforme o original.

24 de Março de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202564

MATOS & FILHOS — CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9141/
980324; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/980424.
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Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Matos & Filhos — Café Snack-Bar, L.da,
tem sede na Rua dos Três Vales, 61-B, Monte de Caparica, freguesia
de Caparica, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

Tem por objecto café, snack-bar e pastelaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos e corresponde à soma de três quotas: uma, no valor
de duzentos e quarenta mil escudos pertencente à sócia Maria Odete
Ferreira Matos e duas de valor igual, de oitenta mil escudos cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel Ferreira Matos e
Rui Manuel Ferreira Matos.

4.º

Em caso de cessão de quota para estranhos à sociedade, gozam de
direito de preferência na aquisição, a sociedade em primeiro lugar e
os sócios não cedentes em segundo.

5.º

Pode a sociedade amortizar quotas quando ocorram os seguintes
factos:

a) Acordo com o titular da quota;
b) Partilha, se a quota não ficar a pertencer ao seu titular;
c) Transmissão da quota sem prévio consentimento da sociedade.

6.º

Tem a sociedade um gerente, desde já nomeado na pessoa da sócia
Maria Odete Ferreira Matos, sendo suficiente a sua assinatura, para
obrigar a sociedade.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202563

SOM E DESIGN — PROJECTOS AUDIOVISUAIS,
PUBLICIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9142/
980324; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/980324.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Som e Design — Projectos Audiovisu-
ais, Publicidade e Serviços, L.da

2.º

A sede social é na Rua de António José Saraiva, 31, Vale Flores,
freguesia concelho de Almada.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sociedade mudar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir, encerrar e transferir filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social, em qualquer ponto do país ou estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na criação de projectos audiovisuais, li-
vro mais cassette audio, CD ou vídeo. Criação de projectos ao nível
da publicidade mais prestações de serviços, design, som e imagem,
também ao nível da publicidade.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de quatrocentos mil escudos e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de duzentos e quarenta mil escudos, pertencen-
te ao sócio Nuno Miguel Carvela Ponte, e uma do valor nominal de
cento e sessenta mil escudos, pertencente à sócia Sónia Sofia da Ro-
cha Martins da Silva.

5.º

A gerência da sociedade, sem necessidade de qualquer outra autori-
zação, poderá subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações em

sociedades com objecto igual ou diferente ao seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activamente ou passivamente, pertence a ambos os sócios, des-
de já nomeados gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um
gerente.

7.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, mas quando feita
a estranhos fica condicionada ao exercício do direito de preferência
em primeiro lugar da sociedade, em segundo lugar aos sócios não ce-
dentes.

Conferida, está conforme o original.

24 de Março de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202554

MOTORTRES — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08025/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503533769; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 6 e7/980323.

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

1.º Cessação de funções do gerente José Manuel Furtado, por re-
núncia em 18 de Fevereiro de 1998.

2.º Nomeação do gerente Rui Pedro Ribeiro da Silva Costa, por
deliberação de 18 de Fevereiro de 1998.

Está conforme o original.

15 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202546

LOBIVESTE — VESTUÁRIO INDUSTRIAL CAÇA
E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09138/
980323; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/980323.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial
por quotas.

2 — A sociedade adopta firma LOBIVESTE — Vestuário Industrial
Caça e Pesca, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua da Vila do Seixal, 25-B, freguesia do
Feijó, concelho de Almada.

§ 1.º A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e retalho,
vestuário de protecção e artigos de caça e pesca.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos contos e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
de trezentos e vinte contos do sócio António José Almeida Lobão e
uma quota de oitenta contos da sócia Isabel Alexandra Almeida Lo-
bão Trabulo.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em 1.º lugar, e aos sócios, em segundo, fica conferido o
direito, de preferência.
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6.º

1 — A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio António
José de Almeida Lobão.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um ge-
rente.

Está conforme o original.

15 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202541

PANIFICADORA DA SOBREDA — FABRICO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09140/
980323; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/980323.

Certifico que foi constituída, entre Salvador Moisés Borralho Par-
reira e Manuela de Fátima Borralho Parreira, a sociedade acima refe-
rida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Panificadora da Sobreda — Fabrico e
Comercialização de Pão, L.da, vai ter a sua sede na Quinta da Adega,
lote 40, Sobreda de Caparica, freguesia de Sobreda, concelho de Al-
mada.

A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico e comercialização de pão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos contos e corresponde a soma de duas quotas iguais, cada uma
do montante de duzentos contos, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

No caso de cessão onerosa de quotas a estranhos, gozam os restan-
tes sócios de direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 5.º

Tem a sociedade dois gerentes, desde já nomeados nas pessoas dos
sócios e obriga-se pela assinatura de um gerente.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder ao levantamen-
to da quantia depositada a título de capital social para fazer face às
despesas com a constituição e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202538

PORTBEIRA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09163/
980408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/980408.

Certifico que por Habid Hussen Doudali e Arif Daudali foi consti-
tuída a sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma PORTBEIRA — Importação, Expor-
tação de Produtos Alimentares, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Adriano Correia de
Oliveira, 5, 1.º, esquerdo, freguesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

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

3 — É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de agên-
cias, sucursais, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a importação, exportação e co-
mércio de produtos alimentares e outros; construção civil, compra e
revenda de imóveis, transportes nacionais e internacionais de merca-
dorias.

ARTIGO 4.º

Participação noutras sociedades

A sociedade poderá participar no capital doutras sociedades com
objecto diferente daquele que a própria sociedade exerce, em agrupa-
mentos complementares de empresas e em sociedades reguladas por
leis especiais.

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quinze
milhões de escudos e corresponde à soma de duas quotas iguais de sete
milhões e quinhentos mil escudos pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios e do não sócio
Mansurali Daudali, casado, residente na referida morada da Rua de
Adriano Correia de Oliveira, 11, freguesia do Laranjeiro, concelho de
Almada, desde já designados como gerentes.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-

diatamente a sua actividade ficando a gerência autorizada a:
a) Praticar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Fazer o levantamento integral do capital para aquisição de equi-

pamento.
c) Celebrar contratos de leasing e de aquisição de viaturas automóveis.

Está conforme o original.

27 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202535

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ARMINDO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05107/
880905; identificação de pessoa colectiva n.º 502031573; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/980407.

Certifico que foi alterado o pacto quanto aos artigos 2.º e 3.º, pas-
sando a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil, com-
pra e venda de prédios rústicos ou urbanos e construção para venda,
compra de prédios para revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um mi-
lhão de escudos, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
quinhentos mil escudos cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202534
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PTCOMERCIAL — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08571/
970115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/970115.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a denominação de PTCOMERCIAL — Siste-
mas de Informação, L.da

2.º

1 — A sede da sociedade é na Rua de António Sardinha, 1, 2.º,
Marisol, 2825 Monte da Caparica, na freguesia de Charneca da Capa-
rica, concelho de Almada.

2 — A sua sede pode ser transferida dentro do concelho ou para
outro limítrofe por deliberação unânime da gerência ou maioritaria-
mente da assembleia geral.

3 — Pelas mesmas formas, podem ser abertas ou encerradas sucur-
sais, filiais, delegações, agências ou outras formas locais de represen-
tação no País ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, importação, expor-
tação e representação de material informático e electrónico, presta-
ção de serviços na área dos sistemas de informação, publicidade e
desenvolvimento de aplicações e soluções informáticas.

4.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, encontra-se total-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quo-
tas:

a) Uma quota de duzentos mil escudos, pertencente ao sócio Jorge
Paulo Marques Sequeira;

b) Uma quota de duzentos mil escudos pertencente ao sócio José
Luís Parente Bernardino.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
necessitar.

6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota ou parte das quotas de
qualquer sócio, designadamente nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio for declarado judicialmente falido ou insolvente;
c) Se, em caso de arresto, penhora ou apreensão judicial da quota,

o seu titular não conseguir desonerar antes da arrematação.
2 — A amortização é precedida de deliberação da assembleia geral,

com a participação mínima de cinquenta por cento do respectivo
capital que constate a verificação dos respectivos pressupostos legais
e contratuais.

3 — Salvo acordo das partes em contrário, a contrapartida da
amortização é o valor nominal da quota.

7.º

1 — A gerência da sociedade cabe aos sócios Jorge Paulo Marques
Sequeira e José Luís Parente Bernardino.

2 — A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

8.º

1 — A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura dos dois
gerentes em conjunto.

2 — A gerência pode constituir mandatários nos termos legais, para
actos ou categorias e actos especificados nas respectivas procurações.

9.º

A sociedade não poderá ser obrigada em quaisquer actos estranhos
ao seu objecto, designadamente livranças, garantias, letras ou avales
estranhos à sua actividade.

10.º

1 — Os sócios podem tomar deliberações unânimes por escrito, bem
como reunir em assembleia geral sem prévia convocação sempre que
todos estejam presentes.

2 — Salvo os casos em que a lei ou estatutos exijam ou determi-
nem outros requisitos, as assembleias gerais serão convocadas por meio
de cartas registadas com aviso de recepção, enviadas a cada sócio com,
pelo menos, 15 dias de antecedência em relação à data prevista para
a sua realização.

3 — As convocatórias deverão indicar sempre os assuntos sobre os
quais a assembleia terá de se pronunciar.

4 — As convocatórias para as assembleias gerais destinadas a apro-
var o balanço e contas anuais da sociedade, e desde que estejam legal-
mente exigíveis para o efeito, devem ser acompanhadas de um exem-
plar das mesmas.

11.º

1 — A cessão de quotas a terceiros, estranhos à sociedade, fica
dependente do consentimento da sociedade, em primeiro lugar, e dos
restantes sócios, em segundo lugar, a prestar nos termos legais.

2 — É livre a cessão de quotas entre sócios.

12.º

1 — As contas da sociedade serão aprovadas anualmente em as-
sembleia geral expressamente convocada para a sua aprovação em
conjunto com o balanço.

2 — Os lucros apurados, se os houver, serão distribuídos a reserva
legal, na forma devida, e o excedente utilizado conforme o destinado
na assembleia geral.

13.º

1 — A deliberação sobre a dissolução da sociedade deve ser tomada
por três quartos dos votos correspondentes ao capital social.

2 — Pela mesma percentagem do capital social pode ser delibera-
do que todo o património activo e passivo da sociedade dissolvida
seja transmitido para algum ou alguns dos sócios, contando que a trans-
missão seja precedida de acordo escrito de todos os credores da soci-
edade.

Está conforme o original.

24 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202531

SOCIEDADE CORTICEIRA E CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 00145/
450705; identificação de pessoa colectiva n.º 500257310; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/980407.

Certifico que foi registado a prestação de contas referente ao ano
de 1997.

Está conforme o original.

24 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202528

ALMATÁXIS — SERVIÇOS DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08327/
960628; identificação de pessoa colectiva n.º 503676713; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 04 e 05/980408.

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

1.º Cessação de funções dos gerentes António Ribeiro Dias, Paulo
Jorge Duque da Silva Costa e Maria Amélia Xavier Dias, por renúncia
de 25 de Março de 1998.

2.º Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 6.º, tendo o mes-
mo ficado com a seguinte redacção:

6.º

Tem a sociedade dois gerentes, sendo necessárias as suas assinatu-
ras para obrigar a sociedade.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto social
na sua redacção actualizada

Está conforme o original.

27 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202523

SOLUÇÃO INTEGRAL — CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09160/
980406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/980406.
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Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Solução Integral — Contabilidade e
Serviços, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Avenida de Afonso de Albuquerque, 379,
1.º, Santo António, freguesia da Costa de Caparica, concelho de Al-
mada.

1 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 — Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fili-
ais, sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social, consiste na prestação de serviços de contabilida-
de. processamento de salários, estudos, projectos, formação e docu-
mentação.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dois mil
contos e corresponde à soma de duas quotas: uma de mil e seiscentos
contos do sócio José Carlos Vale Freixo de Melo e outra de quatro-
centos contos do sócio José Eduardo Patarrão de Melo.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida: a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência nas cessões.

 7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração. conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios.

1 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Disseram ainda os outorgantes que a gerência fica autorizada a
proceder ao levantamento do capital social depositado no Banco
Comercial Português-Nova Rede, para início de actividade da socie-
dade e aquisição de material

Está conforme o original.

23 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202520

 FARMÁCIA PRAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07313/
940407; identificação de pessoa colectiva n.º 503224480; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 08/980406.

Certifico que foi alterado pelas sócias Helena Antonieta de Sousa
Carreteiro Campos, Maria do Rosário Cordas Serrasqueiro Robalo
Cabral e Eulália de Alegria Neves Lopes Sajara Madeira, o pacto quanto
aos artigos 3.º, 6.º, e 9.º, passando a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de um mi-
lhão e duzentos mil escudos e corresponde à soma de três quotas iguais
de quatrocentos mil escudos, pertencendo uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e administração da sociedade remunerada ou não
conforme o deliberado na assembleia, será exercida pelas sócias Hele-
na Antonieta de Sousa Carreteiro Campos, Maria do Rosário Cordas
Serrasqueiro Robalo Cabral e Eulália de Alegria Neves Lopes Sajara
Madeira, designadas como gerentes.

2 — Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de duas gerentes.

3 — A direcção técnica da farmácia será exercida pelas sócias
Helena Antonieta de Sousa Carreteiro Campos e Maria do Rosário
Cordas Serrasqueiro Robalo Cabral, licenciadas em farmácia, não par-
ticipando a sócia Eulália de Alegria Neves Lopes Sajara Madeira na
actividade farmacêutica.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se o sócio tiver sido judicialmente declarado falido ou insolven-

te;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora, arrolamento

ou por qualquer outra forma sujeita a apreensão judicial;
d) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade, fora

dos casos previstos no artigo 5.º
2 — A contrapartida da amortização será igual ao valor da quota

apurado no último balanço aprovado em assembleia geral ou em ou-
tro especialmente aprovado para o efeito se sobre aquele tiver decor-
rido mais de três meses e será pago em quatro prestações trimestrais,
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira na data da deliberação.

3 — A quota amortizada poderá figurar como tal no balanço da
sociedade, podendo os sócios deliberar nos termos legais o aumento
do valor das restantes quotas ou ainda a criação de uma ou várias
quotas para alienação a sócios ou a terceiros.

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

Está conforme o original.

23 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202515

FLORBELA & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09156/
980402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/980402.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Florbela & Gouveia, L.da

3.º

A sua sede é na Rua de José Ferreira Jorge, 23-A, Cova da Piedade,
freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada.

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

4.º

A sociedade tem por objecto o comércio de cafetaria, charcutaria
e mercearia.

5.º

A sociedade mediante deliberação unânime da assembleia geral,
poderá adquirir participações em sociedades com objecto idêntico ou
diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais, assim
como associar-se com outras pessoas jurídicas, nomeadamente cons-
tituir novas sociedades, agrupamentos complementares de empresas,
consórcios e associações em participação.

6.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil escudos e compõe-se de duas quotas sendo uma de duzen-
tos e cinquenta mil escudos pertencente à sócia Florbela Rodrigues
Dantas Gouveia e uma de cento e cinquenta mil escudos pertencente
ao sócio Sérgio Bruno Santos de Jesus Gouveia.

 7.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 — A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do

consentimento da sociedade ficando, neste caso, atribuída a esta, em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, o direito
de preferência.

8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se as quotas forem arroladas, arrestadas, penhoradas ou por

qualquer forma apreendidas judicialmente, sujeitas a penhor ou usu-
fruto;

b) Falência insolvência, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 104 — 30 de Maio de 200610 582-(92)

c) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou separação ju-
dicial de bens de qualquer sócio, quando a quota for, em partilha ad-
judicada a outro cônjuge;

2 — A amortização será feita pelo valor resultante do último ba-
lanço aprovado, considerando o valor nominal da quota e a parte
proporcional das reservas constituídas, se outro não for imposto por
lei.

3 — O valor da amortização deverá ser depositado em instituição
bancária à ordem do sócio ou de quem seja conhecido como seu legal
representante no prazo de doze meses a partir da data da assembleia
geral em que a amortização tenha sido decidida, salvo para os casos
previstos na alínea b) do n.º 1 em que o respectivo pagamento será
efectuado de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais

9.º

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida pela sócia Florbela Rodrigues Dantas Gouveia.

2 — A sociedade ficará validamente representada mediante a in-
tervenção e assinatura de um dos gerentes.

3 — Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em fi-
anças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

10.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os her-
deiros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente representado,
devendo aqueles nomear um, de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a respectiva quota se, mantiver indivisa.

11.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por cartas registadas, com aviso de recepção, diri-
gidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

12.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, depois de deduzi-
das as percentagens dos fundos de reserva legal e especial, serão apli-
cados e repartidos pelos sócios de harmonia com o que deliberar a
assembleia geral.

 13.º

No caso de dissolução da sociedade será liquidatário o sócio que a
assembleia geral indicar, devendo a liquidação ser feita entre os sóci-
os, do património social ou de outra forma estabelecida em assem-
bleia geral, mesmo que por simples maioria.

Está conforme o original.

22 de Abril de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202511

PREDILOPES — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3454/
830131; identificação de pessoa colectiva n.º 501352970; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 02/980416.

Certifico que ficaram depositados a acta e outros documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 1997.

18 de Maio de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202506

 PORTAS & PORTAS — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REVENDA DE PORTAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09173/
980415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/980415.

Certifico que, pelos sócios Manuel da Graça Lopes Calretas e He-
lena Maria Oliveira da Silva Calretas, foi constituída a sociedade aci-
ma referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Portas & Portas — Importação,
Exportação e Revenda de Portas Metálicas, L.da, e fica com a sede na

Rua da Alagoa, 7-A, loja, Marco Cabaço, freguesia de Charneca de
Caparica, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede e/ ou estabelecimento para outro local do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade poderá ter filiais, delegações e representantes em Por-
tugal e no estrangeiro, recebendo sempre da sede as orientações para
o seu funcionamento.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e revenda
de portas metálicas e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil contos, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos contos, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Qualquer sócio poderá fazer à caixa social os suprimentos necessá-
rios nos termos e condições deliberadas em Aasembleia geral, poden-
do ainda esta, desde que haja unanimidade, exigir prestações suple-
mentares de capital, até ao montante global de cinco milhões de
escudos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo fica confe-
rido o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade, poderá participar por qualquer forma no capital de
outras empresas, mesmo com objecto diverso.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota pelo seu valor nomi-
nal, acrescido da parte correspondente nos fundos sociais constantes
do último balanço aprovado, em qualquer dos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente de-
cretada e não suspensa;

b) Anúncio da venda da quota em qualquer execução judicial, fiscal
ou administrativa.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dela,
activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios.

ARTIGO 10.º

Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

§ único. Fica vedado aos gerentes, sob a cominação de responde-
rem por perdas e danos, obrigar a sociedade em actos alheios ao ob-
jecto social, nomeadamente em abonações, fianças, letras de favor e
avales.

Está conforme o original.

18 de Maio de 1998. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Oliveira Milagaia. 3000202500

JULIETA & LUÍSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9101/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 503060801; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 18/980305.

Certifico que foi alterado o contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º,
3.º, n.º 5 do artigo 5.º e n.º 2 do artigo 6.º, passando a ter a redacção
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Julieta & Luísa, L.da, e tem a sua sede
na Rua de José Afonso, 5-A, Quinta do Janeiro, freguesia do Laran-
jeiro, concelho de Almada.

2.º

A sociedade tem por objecto livraria, papelaria e tabacaria.
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3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor de trezentos e setenta mil escudos pertencente ao só-
cio Francisco José Parreira Lopes; e uma no valor de trinta mil escu-
dos pertencente à sócia Josefina Maria da Silva Delfino.

5.º

Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Francisco José Parreira
Lopes.

6.º

2 — As cessões de quotas a estranhos, no todo ou em parte, ficam
dependentes do consentimento da sociedade, à qual em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo lugar, fica consignado o direito
de preferência na respectiva aquisição.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202498

NECROPOLIS — CONSULTORIA, PLANIFICAÇÃO
E GESTÃO CEMITERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7076/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503080500; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 04; números e data das
apresentações: 03 e 04/980306.

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

1 — Cessação de funções dos gerentes Alcides Sérgio António e
Joaquim Manuel de Carvalho Mira, por renúncia em 27 de Janeiro de
1998.

2 — Aumento de capital de 2 000 000$ para 6 500 000$ e altera-
do o capital quanto aos artigos 3.º e 7.º, passando a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de seis mi-
lhões e quinhentos mil escudos e corresponde à soma de duas quotas
iguais de três milhões e duzentos e cinquenta mil escudos, pertencen-
do uma a cada uma das sócias Maria Helena dos Santos Doutel de
Carvalho e Vivelinda Maria Chambel Cunha Soares Ferrão da Costa.

7.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e ou fora
dele, activa ou passivamente, fica a cargo das sócias Maria Helena
dos Santos Doutel de Carvalho e Vivelinda Maria Chambel Cunha
Soares Ferrão da Costa, com ou sem remuneração conforme for de-
liberado em assembleia geral.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202496

CARVALHO & MENINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 983/
681127; identificação de pessoa colectiva n.º 500328757; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 05/980306.

Certifico que foi aumentado o capital de 50 000$ para 400 000$ e
alterado o contrato quanto ao artigo 4.º passando a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado na
caixa social é de quatrocentos contos, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de duzentos contos cada, pertencentes uma a cada sócio.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202494

TREDONNE — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9102/
980306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/980305.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TREDONNE — Represen-
tações e Comércio de Vestuário, L.da, tem a sua sede na Praceta de
D. Pedro I, 2, letra A, em Almada, freguesia de Almada, concelho de
Almada.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil escudos e corresponde à soma de três quotas, sendo uma
do valor nominal de duzentos mil escudos, pertencente a António
José Cecílio Gonçalves, outra no valor nominal de cem mil escudos,
pertencente a Rosa Maria Anjos Alves Vitorino e a terceira de cem
mil escudos, pertencente a Sílvia Maria dos Santos Firmino.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, necessitando a cessão a
estranhos de consentimento da sociedade.

§ único. Na cessão a estranhos os restantes sócios gozam de direito
preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Se a quota for objecto de penhor, penhora, apreensão judicial

ou, por qualquer motivo, houver que promover-se à sua venda ou
adjudicação;

b) No caso de morte ou interdição de qualquer sócio.
§ 1.º O preço de quota a amortizar é o que lhe corresponder segun-

do o último balanço aprovado, devendo ser pago na sede da sociedade
em seis prestações iguais, trimestrais, sem juros, vencendo-se a pri-
meira no último dia do mês seguinte àquele em que a amortização for
deliberada.

§ 2.º A deliberação de amortização deve ser tomada no prazo de
90 dias subsequentes à data em que a sociedade toma conhecimento
do facto que a determinar.

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele, competem aos sócios que desde já ficam nomeados
gerentes com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, obrigando-se a sociedade com as assinaturas de dois
dos gerentes.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202492

M. PESSOA — BAZARES, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7837/
950524; identificação de pessoa colectiva n.º 503562084; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 08 e 09/980304.

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

1 — Cessação de funções do gerente Manuel Luís de Oliveira Pes-
soa, por renúncia em 30 de Dezembro de 1997.

2 — Nomeação da gerente Ana Maria Oliveira Pessoa Neto Ma-
tos, por deliberação de 30 de Dezembro de 1997.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202480
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CENTRO CLÍNICO DR. GERALDO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7565/
941025; identificação de pessoa colectiva n.º 503349585; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 09/980305.

Certifico que foi registada a nomeação da gerente Maria Paula Par-
rinha Machado Real Geraldo Dias, o aumento de capital de 1 000 000$
para 2 000 000$ e alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, passando
a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dois
milhões de escudos e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de oitocentos e setenta e cinco mil escudos pertencente ao sócio José
Manuel Freitas Geraldo Dias, uma de oitocentos e setenta e cinco mil
escudos pertencente à sócia Maria Paula Parrinha Machado Real
Geraldo Dias e uma de duzentos e cinquenta mil escudos pertencente
ao sócio José Manuel Real Geraldo Dias.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202477

EDUARDO MARQUES — COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9097/
980304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/980304.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Eduardo Marques — Comércio de
Peixe, L.da, com sede na Rua Quinze, Pátio de D. Luísa, 4, Bairro dos
Pescadores, Costa de Caparica, freguesia de Costa de Caparica, con-
celho de Almada.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social para outro lugar do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar agências, filiais,
delegações ou outras formas de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto ao comércio de peixe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma
no valor nominal de duzentos mil escudos do sócio Eduardo José
Correia Marques e outra no valor nominal de duzentos mil escudos da
sócia Ana Dulce Joaquim Gomes Marques.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
na proporção das respectivas quotas, até ao montante de vinte mil
contos.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nas condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Em caso de cessão total ou parcial de quotas têm os sócios não
cedentes direito de preferência em primeiro lugar e a sociedade em
segundo.

ARTIGO 7.º

Tem a sociedade um gerente, desde já nomeado na pessoa do sócio
Eduardo José Correia Marques, sendo necessária a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Transitório

A gerência fica autorizada a movimentar o capital social deposita-
do para fazer face a despesas de constituição e as relativas a início da
sua actividade.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202474

ANÍBAL MARTINS VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5153/
881110; identificação de pessoa colectiva n.º 502063070; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 06/980304.

Certifico que foi aumentado o capital de 10 000 000$ para
25 000 000$ e alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, passando a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco milhões de escudos, integral-
mente realizado em dinheiro já entrado na caixa social e outros va-
lores sociais e corresponde à soma de duas quotas iguais de doze mi-
lhões e quinhentos mil escudos cada uma pertencendo uma a cada um
dos sócios.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202470

DECORAÇÕES MARINELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5759/
900717; identificação de pessoa colectiva n.º 502421363; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 07 e 08/980303.

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

1 — Cessação de funções do gerente Felisberto Manuel Crespo
Valente de Almeida, por renúncia em 17 de Maio de 1993.

2 — Aumento de capital de 400 000$ para 2 000 000$ e alterado
o contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, passando a ter a redacção
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Decorações Marinela, L.da, e fica com
a sua sede na Rua da Liberdade, 68-A, freguesia da Cova da Piedade,
concelho de Almada.

3.º

O capital social, integralmente realizado é de dois mil contos, e
corresponde à soma de três quotas: uma de mil e quinhentos contos
da sócia Maria Manuela Garcia Teixeira de Almeida; uma de duzentos
e cinquenta contos do sócio Felisberto Carlos Teixeira de Almeida, e
uma de duzentos e cinquenta contos da sócia Edite Maria Teixeira
Belo Ribeiro Pacheco.

5.º

A gerência, dispensada de caução, pertence à sócia Maria Manuela
Garcia Teixeira de Almeida, sendo suficiente a sua intervenção para
que a sociedade se considere validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202468

SCALACOR — ARTIGOS E EQUIPAMENTOS
GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9098/
980304; identificação de pessoa colectiva n.º 503838217; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 05/980304.

Certifico que foi alterado o contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º e
n.os 1 e 2 do artigo 5.º, passando a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma SCALACOR — Artigos e Equipamen-
tos Gráficos, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Nobre, 15, 1.º,
direito, em Cacilhas, freguesia de Cacilhas e concelho de Almada,
podendo a gerência, mediante deliberação, deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.
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3.º

O capital social de um milhão de escudos, inteiramente realizado
em dinheiro e representado pela soma das seguintes quotas: uma de
quinhentos mil escudos pertencente ao sócio Paulo Alexandre Lopes
Ribeiro e duas iguais, de duzentos e cinquenta mil escudos, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Maria Manuela da Silva Lopes Ribeiro
e Vítor Manuel Guia Ribeiro.

5.º

1 — A sócia Maria Manuela da Silva Lopes Ribeiro, fica desde já
nomeada gerente, com dispensa de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, é suficiente a assinatura da gerente.

3 — (Mantém-se.)

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202466

AUGUSTO JOALHEIROS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8445/
960926; identificação de pessoa colectiva n.º 503743895; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/980304.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
15 000 000$, e alterado o contrato quanto ao artigo 4.º, passando a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de quinze mil contos, integralmente realizado
em dinheiro já entrado na caixa social e outros valores sociais e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de sete mil e quinhentos contos
cada umas pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202463

CHARCUTARIA SERRAMINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7523/
940905; identificação de pessoa colectiva n.º 503349879; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 02 e 03/980309.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Cessação de funções do gerente Carlos Alberto Rodrigues Gar-

cia, por renúncia em 19 de Janeiro de 1998.
2 — Aumento de capital de 500 000$ para 600 000$ e alterado o

contrato quanto ao artigo 3.º e n.os 1 a 3 do artigo 5.º, passando a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seiscen-
tos contos e corresponde à soma de três quotas: uma de trezentos
contos pertencente ao sócio José Luís Monteiro Cabral, uma de cen-
to e cinquenta contos pertencente ao sócio Carlos Alberto Rodrigues
Garcia e uma de cento e cinquenta contos pertencente à sócia Maria
Rosa da Cunha Garcia.

5.º

1 — Ficam desde já designados gerentes os sócios José Luís Mon-
teiro Cabral e Maria Rosa da Cunha Garcia.

2 — A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser deli-
berado pelos sócios.

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

4 — Não dependem de deliberação dos sócios, designadamente:
a) A aquisição, alienação, oneração, ou locação financeira de veí-

culos automóveis;

b) O arrendamento ou aluguer de quaisquer bens, quer a sociedade
ocupe a posição de locadora, quer de locatária.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202457

RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9105/
980309; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/980309.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Ribeiro & Filhos, L.da, vai ter a sua
sede em Vale de Mourelos, lote 43, Feijó, freguesia do Feijó, conce-
lho de Almada.

2.º

A sociedade ter por objecto a venda e reparação de automóveis.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro já entrado na
caixa social é de quatrocentos mil escudos e corresponde à soma de
duas quotas iguais de duzentos mil escudos cada uma, pertencente uma
a cada um dos sócios.

4.º

No caso de cessão de quotas a estranhos fica conferido aos restan-
tes sócios o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence ao sócio Manuel Andrade
Ribeiro, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

6.º

O gerente fica desde já autorizado a levantar a importância do
capital social para aquisição de bens e equipamentos.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202455

S.  P. V C. — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9109/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 503548685; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 21/980310.

Certifico que foi alterado o contrato quanto ao artigo 1.º, passan-
do a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma de S. P. V. C. — Sociedade Portuguesa
de Construção de Veículos, L.da, com sede na Rua dos Telefones, 4,
freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202453

TOCARTUS — CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9108/
980310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/980310.
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Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma TOCARTUS — Contabilidade, Audito-
ria e Consultoria Fiscal, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Aresta
Branco, 15-A, lojas 9, 14 e 16, na freguesia da Costa da Caparica,
concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a contabilidade, auditoria e consulto-
ria fiscal, salão de cabeleireiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
milhões de escudos e corresponde à soma das quatro quotas seguintes:
uma quota do valor nominal de nove milhões oitocentos mil escudos
pertencente ao sócio António Augusto Marques Inácio; uma quota do
valor nominal de nove milhões e oitocentos mil escudos pertencente
à sócia Benvinda da Conceição do Nascimento dos Reis; uma quota
do valor nominal de duzentos mil escudos pertencente à sócia Patrí-
cia Sofia Nascimento dos Reis Pons e Año; e uma quota do valor
nominal de duzentos mil escudos, pertencente à sócia Carla Sandra do
Nascimento Reis Marques Inácio.

§ único. A sociedade por deliberação unânime da assembleia geral
poderá exigir aos sócios prestações suplementares de capital, até ao
triplo do capital social, e os sócios poderão fazer suprimentos à so-
ciedade, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios
os quais desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade
em todos os actos e contratos com a assinatura individual de qualquer
dos gerentes António Augusto Marques Inácio ou Benvinda da Con-
ceição do Nascimento dos Reis ou ainda com as assinaturas conjuntas
das gerentes Patrícia Sofia Nascimento dos Reis Pons e Año e Carla
Sandra do Nascimento Reis Marques Inácio.

§ único. Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor fianças e abonações.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece sempre do consentimento
da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os restantes sócios em
segundo direito de preferência.

6.º

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios, nos casos
seguintes:

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

falência ou insolvência;
c) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
d) No caso de uma cessão de quota efectuada sem prévio consen-

timento da sociedade;
e) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade

lesando os seus interesses.
2 — O preço da amortização será o que for ajustado, no caso da

alínea a), e o valor nominal da quota para os restantes casos, se ou-
tro não resultar imperativamente da lei.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202451

MACHADO & FEIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 610/
611108; identificação de pessoa colectiva n.º 500907315; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 07/980309.

Certifico que foi aumentado o capital de 20 000$ para 400 000$ e
alterado o contrato quanto ao artigo 4.º, passando a ter a redacção
seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, dividido em quatro quotas, sendo uma de trezen-
tos e oitenta mil escudos de Jaime Francisco Couceiro Feio de Almei-
da, uma de dez mil escudos e outra de oito mil escudos de Jaime
Francisco Couceiro Feio de Almeida e Maria Júlia Fernandes Coucei-
ro Feio de Almeida, sem determinação de parte ou direito, e uma outra
de dois mil escudos de Jaime Francisco Couceiro Feio de Almeida,
António Rogério Artur Feio de Almeida e Maria da Graça Artur Feio
de Almeida Rodrigues, sem determinação de parte ou direito.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202448

DIAS OLIVEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3927/
860227; identificação de pessoa colectiva n.º 501625801; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/980309.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
7 000 000$ e alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, passando a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração é de sete milhões
de escudos e acha-se dividido em duas quotas, iguais, de três milhões
e quinhentos mil escudos, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria dos Prazeres Dias Oliveira dos Santos e Fernando Pedro dos
Santos.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202444

CACO OCO — ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8497/
961111; identificação de pessoa colectiva n.º 503794937; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/980312.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 5 000 000$
e alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, passando a ter a seguinte
redacção:

3.º

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202442

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DA SOBREDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5826/
901231; identificação de pessoa colectiva n.º 502498544; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 04/
980312.

Certifico que foi registado o seguinte:
6 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 04/980312.
Cessação de funções do gerente José Manuel Cabrita Coelho, por

renúncia em 2 de Julho de 1993.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202439
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PERFUMARIA ILÍDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9115/
980312; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/980312.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida entre Vítor
Manuel Silva de Freitas e Maria Ilídia Calvinho Ferragudo Freitas, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Perfumaria Ilídia, L.da, tem sede na Rua
de Adriano Correia de Oliveira, 4, 9.º, esquerdo, freguesia de Laran-
jeiro, concelho de Almada.

2.º

Tem por objecto venda a retalho de produtos de perfumaria, biju-
taria e lingerie.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, dividido em duas quotas iguais de duzentos mil
escudos cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Em caso de cessão onerosa de quota para estranhos à sociedade,
gozam de direito de preferência na aquisição a sociedade em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo.

5.º

Pode a sociedade amortizar quotas quando ocorram os seguintes
factos:

a) Acordo com o titular da quota;
b) Partilha, se a quota não ficar a pertencer ao seu titular;
c) Transmissão da quota sem prévio consentimento da sociedade.

6.º

Tem a sociedade um gerente, desde já nomeado na pessoa de José
Carlos Ferragudo Freitas, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Zélia Cristina Costa Alonso Rodrigues Freitas, resi-
dente na Rua de Ruben Borges, 19, 2,º, direito, freguesia de Feijó,
concelho de Almada e obriga-se com a assinatura.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202435

CARALMADA — CENTRO DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9117/
980312; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/980312.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a denominação de CARALMADA — Cen-
tro de Manutenção de Veículos, L.da

2 — O seu início conta-se a partir de hoje e durará por tempo
indeterminado.

3 — A Sociedade vai ter a sua sede na Quinta do Conde de Masca-
renhas, freguesia da Sobreda, concelho de Almada, mas, por simples
deliberação da gerência, a mesma poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 — A exploração de estações de serviço, que inclui a venda a re-
talho de combustíveis, óleos e lubrificantes, bem como todos os pro-
dutos derivados do petróleo, manutenção e reparação de veículos, o
comércio de acessórios relacionados com os fins atrás indicados, a
venda de produtos alimentares, de objectos vários e de quaisquer
mercadorias, bem como a execução de outros serviços que tenham
ligação com veículos ou que interessem aos automobilistas, assim como
a todos os consumidores de produtos petrolíferos ou deles derivados,
e ainda operações comerciais, mobiliárias e financeiras conexas di-
recta ou indirectamente com as actividades supra-referidas.

2 — No exercício da sua actividade, a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de treze
milhões e oitocentos mil escudos, corresponde à soma de quatro quo-
tas, sendo uma do valor nominal de vinte mil escudos, do sócio Ber-
nard Marie Chavance, outra do valor nominal de vinte mil escudos,
do sócio Alain Vela, outra do valor, nominal de vinte mil escudos do
sócio Philippe Simala François Allal, e outra do valor nominal de
treze milhões setecentos e quarenta mil escudos da sócia ITMI Nor-
te-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 — Não pode qualquer sócio, nem a sociedade ou os seus repre-
sentantes legais, ceder ou a qualquer outro título, ainda que gratuito,
transmitir, onerar ou alienar, seja porque modo for, as suas quotas
sem que antes conceda direito absoluto de preferência à sócia ITMI
Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimen-
to, S. A.

2 — Consequentemente, qualquer cessão, alienação ou oneração de
quotas realizadas pelos sócios ou por eles autorizada, só será possível,
caso o sócio beneficiário da preferência não a exerça, decorridos que
sejam 30 dias contados da data do recebimento da comunicação, por
meio de carta registada com aviso de recepção, do projecto de trans-
missão de quotas, do qual deverá constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a identificação dos promitentes adqui-
rentes; preço; prazos; restantes condições do mesmo.

b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira
da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente: modelo 22; balanço analítico, de-
monstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de
resultados;

c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-
tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas, a sócia ITMI Norte-Sul Portugal —
Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

3 — As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assinado na data da celebração da
escritura de constituição da sociedade, assumindo a ITMI Norte-Sul
Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., o
ónus da promoção do registo, com o pagamento das respectivas des-
pesas.

4 — O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que esta
carecer em termos e condições previamente aprovados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 — No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

ARTIGO 7.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto a alterações do contrato
de sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas
cláusulas, quer por introdução de nova cláusula, a alienação ou onera-
ção de imóveis da sociedade, por qualquer meio, o trespasse do esta-
belecimento comercial, a cessão de exploração comercial do mesmo
bem como a locação a terceiros, só serão válidas e eficazes quando
tomadas por unanimidade dos votos.
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ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 7.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Subscrever e adquirir participações no capital de outras socieda-

des;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias.
3 — A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da Sociedade com poderes

específicos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 8.º
2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a soci-

edade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a Sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 — Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio for inferior a trinta e cinco milhões de escudos, os lucros líquidos
constantes do balanço anual terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 — Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 11.º

Nomeação de gerentes

Fica desde já nomeado gerente para o quadriénio de 1998-2001 o
Senhor Bernard Marie Chavance.

ARTIGO 12.º

1 — Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
Sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, o gerente ora nomeado fica desde
já autorizado a proceder ao levantamento total da importância depo-
sitada na conta aberta em nome da Sociedade no Credit Lyonnais
Portugal, dependência das Amoreiras, correspondente à totalidade do
respectivo capital social.

2 — O gerente, ora nomeado, fica ainda expressamente autorizado
a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que julgue con-
venientes e com quem entender, celebrar e assinar, em nome e em
representação da Sociedade ora constituída, quaisquer contratos de
locação financeira mobiliária e ou imobiliária (leasing), prometer ar-
rendar e ou arrendar local para desenvolver a sua actividade comerci-
al, bem como prometer comprar e/ou comprar quaisquer bens imó-
veis ou direitos imobiliários, podendo pagar quaisquer importâncias a

título de sinal ou como antecipação do cumprimento e os respectivos
preços, outorgando e assinando os respectivos contratos-promessa e
ou as respectivas escrituras definitivas de compra e venda.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202430

PASTELARIA TÚLIPA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9117/
980313; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/980313.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, entre Ar-
mindo Fernandes Maria e Rosa da Piedade Ventura Fernandes, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Pastelaria Túlipa do Sul, L.da, tem sede
na Praça de Lopes Graça, 5-B, freguesia de Laranjeiro, concelho de
Almada.

2.º

Tem por objecto boutique de pão e bolos, pastelaria e snack-bar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão de escudos, dividido em duas quotas iguais, de quinhentos mil
escudos cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

4.º

Em caso de cessão de quota para estranhos à sociedade, gozam de
direito de preferência na aquisição a sociedade em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo.

5.º

Pode a sociedade amortizar quotas quando ocorram os seguintes
factos:

a) Acordo com o titular da quota;
b) Partilha, se a quota não ficar a pertencer ao seu titular;
c) Transmissão da quota sem prévio consentimento da sociedade.

6.º

Tem a sociedade dois gerentes, desde já nomeados nas pessoas dos
sócios e obriga-se com a assinatura de um dos gerentes.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202429

ANUNCIAÇÃO RAMALHOSA — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8601/
970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503922048; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/980226.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 2.º,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social consiste na construção civil e obras públicas,
compra de terrenos para construção e venda dos imóveis construídos,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, prestação de serviços em execução de projectos, gestão, plane-
amento e fiscalização de obras.

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

Vai conferido e conforme.

26 de Fevereiro de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202428
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VIATECLA, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7865/
950622; identificação de pessoa colectiva n.º 503468681; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 04 e 05/980227.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Cessação de funções do gerente José Luís de Meneses Cardo-

so, por renúncia em 29 de Janeiro de 1998.
2 — Aumento de capital de 2 000 000$ para 5 000 000$, nomea-

ção da gerente Ana Márcia Rodrigues da Costa e alteração do contra-
to quanto ao artigo 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

4.º

Capital

O capital social é de cinco milhões de escudos, está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de dois milhões de escudos do sócio Pedro Luís Silva Barrocas Seabra;
uma de um milhão e quinhentos mil escudos do sócio Filipe Costa
Clérigo, e três de quinhentos mil escudos cada uma, de cada um dos
sócios João Carlos Gomes Moura Pires, André Rodrigues da Costa e
INSAT — Consultoria e Serviços, L.da

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202427

ESPINGARDARIA SUL-TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 664/
621103; identificação de pessoa colectiva n.º 500099596; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
980227.

Certifico que foi alterado o contrato quanto ao artigo 1.º, passan-
do a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Espingardaria Sul-Tejo, L.da, e tem a
sua sede na Rua de D. João III, 6-B, Cova da Piedade, freguesia da
Cova da Piedade, concelho de Almada.

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

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202426

ALFATÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8635/
970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503879630; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/980225.

Certifico que foi alterado o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º
e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Heliodoro Salgado, 11,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia da Trafaria, concelho de Almada.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil escudos, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de cem mil escudos pertencente à sócia Isabel Maria Paulista das Neves;
uma de cem mil escudos pertencente ao sócio Vítor Jorge Baptista
Borges e uma de duzentos mil escudos pertencente ao sócio João
Manuel Paulista das Neves.

Vai conferido e conforme.

23 de Fevereiro de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202425

RODRIGUES & RODRIGUES — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7873/
950628; identificação de pessoa colectiva n.º 503479390; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 04/980223.

Certifico que foi registada a nomeação do gerente Luís Manuel
Alves de Oliveira, por deliberação de 27 de Novembro de 1997.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202424

CAPARICAMPING — SOCIEDADE DE GESTÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7816/
950508; identificação de pessoa colectiva n.º 503426687; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
980225.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 4, apresentação n.º 13/980225.
Deslocação da sede para a Estrada Nacional n.º 10/1, 191, Quinta

de São João, freguesia da Sobreda.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202423

JOSÉ INÁCIO & PEREIRA COSTA, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º  1891/
790412; identificação de pessoa colectiva n.º 500828326; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/980225.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 02/980225.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 10 de Fevereiro de

1998.
Liquidatário designado: José Inácio da Costa Lopes.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202422

OURICAMPING — SOCIEDADE DE GESTÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6794/
930304; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 07/980225.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 07/980225.
Deslocação da sede para a Estrada Nacional n.º 10/1, 191, Quinta

de São João, freguesia de Sobreda.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202421

OURISUPER — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8833/
970806; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 10/980225.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 10/980225.
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Deslocação da sede para a Estrada Nacional n.º 10/1, 191, Quinta
de São João, freguesia de Sobreda.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 3000202420

FILIPE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05366/
890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502154810; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 9 e 13/980220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Augusto Barreira e Piedade

Maria Cepa Barreira, por renúncia em 10 de Novembro de 1997.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º, 4.º e 6.º, pas-

sando a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a exploração de café, cervejaria,
restaurante, comércio de tabacos, jornais, artigos de papelaria e biju-
terias.

ARTIGO 4.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
cada uma no valor nominal de cem mil escudos, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Fernando José Lopes da Costa Machado, Maria
do Socorro Antunes das Neves, José Augusto Dâmaso Marques e Maria
Teresa Dâmaso Ferro Sobral Marques.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio José Augusto Dâmaso
Marques, desde já designado gerente. Para obrigar validamente a soci-
edade é suficiente a assinatura do gerente.

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

Vai conferido e conforme o original.

20 de Fevereiro de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202419

CASITAGUS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9085/
980220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/980220.

Certifico que, entre Maria dos Anjos Martins de Amorim Charrão
e Sandra Cristina de Amorim Charrão, foi constituída a sociedade aci-
ma referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma CASITAGUS — Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Eucaliptos, 36-L,
freguesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

3.º

O capital social é de oitocentos mil escudos em dinheiro e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor nominal de
quatrocentos mil escudos, pertencentes uma a cada uma das sócias,
tendo estas realizado cinquenta por cento do capital social, realizado
o restante no prazo de seis meses.

4.º

A gerência da sociedade pertence a sócia Maria dos Anjos Martins
de Amorim Charrão, desde já designada gerente. Para obrigar valida-
mente a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida, porém,
a estranhos depende do consentimento da sociedade.

Vai conferido e conforme o original.

20 de Novembro de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202418

TRANSPORTES AREIAS DO NABÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 978/
681116; identificação de pessoa colectiva n.º 500571830; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 7 e 8/980220.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Cessação de funções do gerente Joaquim Monteiro Rosado, por

renúncia em 19 de Fevereiro de 1998.
2 — Nomeação de Domingos José Duarte Antunes Pires, como

gerente, por deliberação de 19 de Fevereiro de 1998.

Vai conferido e conforme o original.

20 de Fevereiro de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202417

FOTOMAC — EDIÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9087/
980220; identificação de pessoa colectiva n.º 502187328; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 05/980220.

Certifico que foi alterado o pacto quanto aos artigos 1.º, 3.º, e 5.º,
passando o ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FOTOMAC — Edições Gráficas,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Alberto Serpa, 21, sítio de Vale Bem,
Marisol, freguesia da Charneca de Caparica, concelho de Almada.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de quatrocentos mil escudos e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de duzen-
tos mil escudos, uma na titularidade de cada um dos sócios José João
Pereira e Teresa Maria de Santos Esteves Pereira.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 — A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser deli-

berado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da
sociedade.

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

Vai conferido e conforme o original.

20 de Fevereiro de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202416

CARDOSO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9083/
980220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/980220.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cardoso & Teixeira, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Dr. António Elvas, 57, 3.º, esquerdo, no Feijó, fregue-
sia de Feijó, concelho de Almada.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no apoio domiciliário a idosos dependen-
tes e deficientes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social está integralmente realizado em dinheiro, é
de um milhão de escudos e corresponde à soma de duas quotas de
quinhentos mil escudos cada uma, pertencente uma à sócia Rosa Maria
Alface Pinto Cabral Teixeira Abrantes e outra à sócia Maria João
Duarte Cardoso.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que vierem a ser deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, pertence a um ou mais gerentes, sócios ou estranhos à socieda-
de, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — Para exercer o cargo de gerente, fica desde já nomeada a só-
cia Maria João Duarte Cardoso.

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

4 — A sociedade não pode ser obrigada em fianças, avales, abona-
ções e outros actos de natureza semelhante, estranhos ao objecto
social.

5 — A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ao sócio seja imputada violação grave das suas obriga-

ções para com a sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida ou objecto

de qualquer outra forma de acção judicial;
d) Quando o sócio não cumpra qualquer das obrigações assumidas

neste contrato.
ARTIGO 6.º

A cessão de quotas depende do consentimento prévio da sociedade.
Caso seja concedido, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, a seguir, gozam do direito de preferência nessa cessão.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar na constituição ou adquirir quotas em
outras sociedades comerciais com o mesmo ou diferente objecto so-
cial.

Vai conferido e conforme o original.

20 de Fevereiro de 1998. — A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 3000202415

MIRAMAR BODYBOARD SHOP — COMÉRCIO ARTIGOS
DESPORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 13 095/
20051118; identificação de pessoa colectiva n.º 507377052; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20051118.

Certifico que foi constituída a sociedade supra-referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Miramar Bodyboard Shop — Co-
mércio Artigos Desporto, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Humberto
Delgado, 3-B, loja 3, freguesia da Costa de Caparica, concelho de
Almada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos desporto; im-
portação de artigos de desporto.

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, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração con-
forme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

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 e ou em-
presas não coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade
está exercendo.

Conferida, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009371682

ENGIDIFICA — EDIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO
E GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 999/
28052003; identificação de pessoa colectiva n.º 503322792; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 03/28052003.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, do pacto
social, que passam a ter a seguinte nova redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma ENGIDIFICA — Edifica-
ção, Fiscalização e Gestão de Obras, L.da, com sede na Rua de José
Justino Lopes, 10, piso -2, escritório direito, freguesia do Pragal,
concelho de Almada.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de doze mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Júlio José Mateus Xavier, Luísa Maria Dias Rodri-
gues Xavier, Sérgio Nuno Agrainho Rodrigues e Inês Cristina Agrai-
nho Rodrigues.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de trezentos mil euros.

Pelo, primeiro e quinto outorgantes na qualidade de únicos geren-
tes e sob sua responsabilidade foi dito:

Que a quantia do aumento de capital, ou seja, a importância de
trinta e oito mil e vinte e oito euros e oitenta e cinco cêntimos, está
integralmente realizada em dinheiro, já entrado na caixa social, e que
não é devida por lei, pelo contrato ou pela deliberação a realização
de outras entradas.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Maria
Eugénia Hipólito Alexandre Barrocas. 2009378636

TIMEX PORTUGAL — RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06259/
920109; identificação de pessoa colectiva n.º 502696133; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrições n.os 12, 13, 14 e 15;
números e data das apresentações: 05, 06, 07, 08, 09 e 10/
17062005.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte:

Cessação de funções do Membro do Conselho de Gerência, Bashir
Manji, por renúncia, em 20 de Maio de 2004.
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Nomeação de um novo membro para o conselho de gerência,
Douglas Irvine, com efeitos a partir de 20 de Maio de 2004, até ao
final do quadriénio em curso, por deliberação de 20 de Maio de 2004.

Nomeação de fiscal único e suplente por deliberação de 11 de
Outubro de 2004, para o triénio de 2004-2006.

Fiscal único: Soc. Neves da Silva, Pão Alvo e Velosa Ferreira, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 126, representada por
Manuel António Neves da Silva, revisor oficial de contas, n.º 625.

Fiscal suplente: Maria José dos Santos Pimenta, ROC n.º 846.
Cessação de funções de Douglas Irvine do cargo de membro do

conselho de gerência, por destituição em 1 de Junho de 2005.
Nomeação de Ryan Todd Roth, para membro do conselho de ge-

rência até ao termo do quadriénio em curso, por deliberação de 1 de
Junho de 2005.

Reintegração do capital:
Montante: 290 000 euros.
Distribuição:
1 — Timex Nederland, B. V., 289 031,40 euros em espécie.
2 — Timex Watches, B. V., 968,60 euros em dinheiro.
Nos termos do n.º 6 do artigo 28.º, Código das Sociedades Comer-

ciais, publica-se extracto do relatório do revisor oficial de contas:
O trabalho foi efectuado de acordo com as normas Técnicas e

Directrizes de Revisão /Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria (DRA) 841 —
 Verificação das Entradas em Espécie, as quais exigem que o mesmo
seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segu-
rança aceitável sobre os valores dos créditos a converter atingem ou
não o valor nominal dos prejuízos a cobrir pelos sócios. Para tanto o
referido trabalho incluiu o seguinte:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
Entende-se que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitá-

vel para a emissão desta declaração.
Declaração.
Com base no trabalho efectuado, declara-se que os valores dos cré-

ditos a converter atingem o valor nominal dos prejuízos a cobrir pelos
sócios.

O texto actualizado do contrato e o relatório do revisor oficial de
contas ficaram depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Maria
Eugénia Hipólito Alexandre Barrocas. 2009378806

LEAL FERREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05511/
04062002; identificação de pessoa colectiva n.º 505224828; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 67/27122001.

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

1 — Foi reforçado o capital de 400 000$ para 5000 euros alterado
o pacto quanto ao artigo 3.º passando a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de cinco
mil euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de dois
mil e quinhentos euros e pertence uma a cada sócio; José Maria Ba-
tista Leal Ferreira e António Duarte Sacramento Leal Ferreira.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009363892

ÂNGELO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 03349/
820811; identificação de pessoa colectiva n.º 501386998; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 05/07022001.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração do contrato
quanto aos artigos 1.º e 3.º com aumento de capital e redenominação
do capital:

Valor do aumento: 2410$ integralmente realizado através de no-
vas entradas em dinheiro, para reforço das quotas dos sócios.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Ângelo Neves, L.da, com sede na
Avenida do Movimento das Forças Armadas, 22-A, freguesia da Cos-
ta de Caparica, concelho de Almada.

ARTIGO 3.º

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

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009364198

GRÂNDOLA

FERNANDO ANTÓNIO GAMITO, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente BRUNO NUNES — SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA)

Sede: Vale de Figueiras, Melides, Caixa Postal 1214, freguesia
de Melides, concelho de Grândola

(anteriormente Bairro 678, banda 2, edifício 5, 3.º, Santo André,
Santiago do Cacém)

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00665/
051222; identificação de pessoa colectiva n.º 505169231; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/051222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
a firma, a sede social e o objecto social, pelo que em consequência o
artigo 1.º, artigo 2 e n.º 1 do artigo 4.º do contrato de sociedade pas-
saram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fernando António Gamito, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Vale de Figueiras, Melides, Caixa
Postal 1214, freguesia de Melides, concelho de Grândola.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem. Aluguer de carros sem condutor.
Bar. Comércio por grosso e a retalho de frutas, produtos hortícolas e
bebidas. Manutenção e reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade pertence ao sócio
único Fernando António da Costa dos Santos Gamito e ao não sócio
António Calado Gamito Nunes, divorciado, residente no Bairro 678
fogos, banda 2, edifício 5, 3.º-A, Santo André, Santiago do Cacém,
estando ambos já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme o sócio único decidir.

Foi depositado o texto completo actualizado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800943



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 104 — 30 de Maio de 2006 10 582-(103)

VÍTOR & MÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Catarina Eufémia, 1-B, freguesia de Melides,
concelho de Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00571/
030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506561402; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/051215.

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

Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800684

ATLANTIC FERRIES — TRÁFEGO LOCAL, FLUVIAL
E MARÍTIMO, S. A.

Sede: Tróia, freguesia de Carvalhal, concelho de Grândola

Capital social: € 7  500  000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00475/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505237385; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/051123.

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

Designação do conselho de administração e fiscal único.
Conselho de administração: presidente — Nuno Manuel Moniz

Trigoso Jordão; vogais — Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Pau-
pério; José António Martins de Jesus; Henrique José Moura de Sousa
Montelobo, e Maria José Marques Lima.

Fiscal único: Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, S. A., representada por Jorge Manuel Araújo de Beja
Neves; suplente — António Marques Dias, casado, revisor oficial de
contas, Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Quadriénio de 2005-2008;
Data: 18 de Março de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800730

CHT — CASINO HOTEL DE TRÓIA, S. A.

Sede: Casino de Tróia, Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: € 16 243 990

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00062/
880428; identificação de pessoa colectiva n.º 501975225; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 22, inscrição n.º 26, averbamento n.º 5
à inscrição n.º 22, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23, averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 27; números e datas
das apresentações: 2, 3, 4 e 5/051117 e 1 e 2/051206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes factos:

1.º Cessação de funções dos administradores Nuno Manuel Moniz
Trigoso Jordão; Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério; Hen-
rique José Moura de Sousa Montelobo; José António Martins de Jesus
e Rui Manuel Falcão d’Ávila e Pereira, por renúncia;

Data: 10 de Outubro de 2005.
2.º  Designação do conselho de administração.
Data: 10 de Outubro de 2005;
Prazo: triénio de 2003-2005;
Presidente — Jorge Armindo de Carvalho Teixeira, casado, Rua de

Carlos Oliveira, 8, Edifício Mozart, apartamento 29, 8.º, Lisboa; vo-
gais — Henrique Manuel Pina de Tomaz Veiga, casado, Praceta das
Faias, 12, Guia, Cascais; e Pedro Antunes de Almeida, divorciado, Rua
da Escola Politécnica, 63, 2.º, D, Lisboa.

3.º  Cessação de funções de membro do conselho fiscal.
Maria Alexandra Lopes de Sousa Barbosa, por renúncia;
Data: 10 de Outubro de 2005.
4.º  Cessação de funções de membro do conselho fiscal.
Eduardo José de Jesus Oliveira, por renúncia.

Data: 10 de Outubro de 2005.
5.º  Cessação de funções de membros do conselho fiscal.
Deloitte & Associados, SROC, S. A., e António Marques Dias, por

renúncia.
Data: 10 de Outubro de 2005.
6.º  Designação do conselho fiscal.
Data: 10 de Outubro de 2005;
Prazo: triénio de 2003-2005.
Presidente — Pricewaterhouse Coopers & Associados — SROC,

L.da, com sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa, repre-
sentada por José Pereira Alves; vogais — Manuel Alberto Pontes
Ferreira, solteiro, maior, Rua do Engenheiro Custódio Guimarães, 88,
4.º, habitação 1, Porto; Pedro Gonçalo Camacho Raposo, casado, Rua
de Xavier Araújo, 2, 12.º, esquerdo, Lisboa; suplente — José Manuel
Henriques Bernardo, revisor oficial de contas, casado, Quinta do Pa-
trimónio, lote 27, 12.º, B, Sacavém.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800692

GRANO SALIS — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS,
JOGO E LAZER, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: € 500 000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00426/
000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504793977; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8, averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 6,
7, 8 e 9/051117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes factos:

1.º Cessação de funções dos administradores: Nuno Manuel Moniz
Trigoso Jordão; Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério; Hen-
rique José Moura de Sousa Montelobo; José António Martins de Jesus
e Rui Manuel Falcão d’Ávila e Pereira, por renúncia;

Data: 10 de Outubro de 2005.
2.º Designação do conselho de administração.
Data: 10 de Outubro de 2005;
Prazo: triénio de 2004-2007,
Presidente — Jorge Armindo de Carvalho Teixeira, casado, Rua de

Carlos Oliveira, 8, Edifício Mozart, apartamento 29, 8.º, Lisboa; vo-
gais — Henrique Manuel Pina de Tomaz Veiga, casado, Praceta das
Faias, 12, Guia, Cascais; e Pedro Antunes de Almeida, divorciado, Rua
da Escola Politécnica, 63, 2.º, D, Lisboa.

3.º  Cessação de funções do fiscal único e do suplente.
Deloitte & Associados, SROC, S. A., e António Marques Dias, por

renúncia.
Data: 10 de Outubro de 2005.
4.º  Designação do órgão de fiscalização.
Data: 10 de Outubro de 2005,
Prazo: triénio: 2004-2007.
Fiscal único: Pricewaterhouse Coopers & Associados — SROC, L.da,

com sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa, representada
por José Pereira Alves; suplente — José Manuel Henriques Bernardo,
revisor oficial de contas, casado, Quinta do Património, lote 27, 12.º,
B, Sacavém.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800676

MOITA

O PITÉU DO ALENTEJO — SOCIEDADE INDÚSTRIA
HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de São Francisco de Assis, 1, D, Baixa da Banheira,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 505797208; inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 05/21122005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 2006877712

NATURALZE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 26 de Janeiro, 66, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 507565096; inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 12/20051221.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Naturalze, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de 26 de Janeiro, 66, fre-
guesia de Baixa da Banheira, concelho da Moita.

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

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na compra, venda e aluguer
de todo o tipo de bens e serviços, incluindo importação e exporta-
ção.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota, do valor nominal de cinco
mil euros, pertencente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, incumbe a um ou mais gerentes, a de-
signar em assembleia geral.

2 — Fica desde já designada gerente a sócia Dina Maria Rodrigues
Sardinha.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 2011080550

ALSICON — SOCIEDADE DE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Machado Santos, 28, 1.º, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula
n.º 507486951; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 03/2112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou à
gerência em 17 de Novembro de 2005, Luís Carlos Ferreira Matos
Silva.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2011948185

PALMELA
KANTA PALMELA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 379, São Julião, Volta da Pedra,
Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3066;
identificação de pessoa colectiva n.º 507516877; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 4/20051123.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura onde consta a constituição de uma sociedade comercial por
quotas entre: Joaquim Manuel Ribeito Guia, divorciado, Passil, Tor-
roal, CCI — 6315, Passil, Alcochete; e, Carlos Miguel Pinto Mata
casado com Maria Fernanda Soares da Costa Mata, na comunhão de
adquiridos, Rua da Amoreira, lote 1, Charneca da Caparica, Almada,
que se rege pelo disposto nos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Kanta Palmela, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 379, São

Julião, Volta da Pedra, freguesia e concelho de Palmela.
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 restauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez 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 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previsto 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.

É quanto me cumpre certificar.

30 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007212781

BONSARES — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
E OCUPAÇÃO DE TEMPOS JOVENS, L.DA

Sede: Quinta Villa Nova, Poços, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2861;
identificação de pessoa colectiva n.º 507037324; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/20051123.
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Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi depositada fotocópia autenticada de escritura da
sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração
parcial do contrato, tendo como consequência a alteração do arti-
go 3.º, n.º 1, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por quatro quotas iguais do valor nominal
de 1250 euros, sendo uma titulada em nome do sócio Carlos Alexan-
dre Franco Marques Saraiva; uma titulada em nome do sócio Horácio
de Almeida Nunes e duas pertencentes à sócia Maria Manuel Ramos
Lucas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

30 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007212811

VASCONCELOS PEDRO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Juiz José A. Matos, 33, 1.º, direito,
Palmela

Capital social: € 40  000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1699;
identificação de pessoa colectiva n.º 504618970; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/20051205.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da escritura da
sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração
parcial do contrato com aumento de capital, tendo como consequên-
cia a alteração do artigos 2.º e 3.º, que ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil e obras públicas, empreitadas e subempreitadas, comércio
por grosso e a retalho de materiais de construção, de ferragens e de
ferramentas, importação e exportação, agenciação e representações
comerciais, prestação de serviços de carpintaria mecânica, feitura de
móveis e serviços prestados no assentamento de carpintarias.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 20 000
euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

26 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007212978

MAQUIPESADOS — MECÂNICA GERAL, L.DA

Sede: Rua de José Mestre, Caixa Postal 6102, Brejos do Assa,
Palmela

Capital: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3068;
identificação de pessoa colectiva n.º 507498313; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 08/20051129.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi constituída uma sociedade comercial, por quo-
tas, entre Luís Filipe Oliveira da Costa, casado com Maria Elisabete
Lobato Amante da Costa, na comunhão de adquiridos, Travessa das
Descobertas, 3, 1.º, esquerdo, Setúbal; e, António Daniel Borges Va-
lério, casado com Ilda Maria Neves Martins Valério, no mesmo regi-
me, Rua do Padre José Maria Nunes da Silva, 118, 3.º, Setúbal que se
regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MAQUIPESADOS — Mecânica
Geral, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Mestre, Caixa Postal
6102, Brejos do Assa, freguesia e concelho de Palmela.

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 mecânica geral. Assistência e
reparação de viaturas e máquinas. Construção metálica. Comércio de
máquinas viaturas e peças.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada 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.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

É quanto me cumpre certificar.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007212927
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SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA COCHOLA, L.DA

Sede: Golf do Montado, lote 149, Algeruz, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3071;
identificação de pessoa colectiva n.º 507390172; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 03/20051130.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi constituída uma sociedade comercial, por quo-
tas, entre: António André dos Santos Tavares da Silva, casado com
Maria Filomena Prego Côco Mendes, na comunhão de adquiridos,
Golfe do Montado, lote 149, Algeruz, Palmela; e Manuel António de
Sousa Carvalho Padeira Nunes, casado com Maria Natalina dos San-
tos Ribeiro Mota Padeira Nunes, no mesmo regime, Rua de 5 de
Outubro, 59-A, Montemor-o-Novo, que se regerá pelas cláusulas e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sociedade Agro Pecuária da
Cochola, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Golf do Montado, lote 149,
Algeruz, freguesia e concelho de Palmela.

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 na exploração agro-pecuária.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinquenta 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 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.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

É quanto me cumpre certificar.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007212951

CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU, L.DA

Sede: Rua de Manuel Veríssimo da Silva, loja 4, Pinhal Novo

Capital social: € 25  998

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2274;
identificação de pessoa colectiva n.º 505933381; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 13/20051125.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada de escritura
da sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou altera-
ção parcial do contrato, tendo como consequência a alteração do ar-
tigo 2.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção de obras públicas e
particulares, compra e venda de andares e propriedades. Comerciali-
zação de materiais destinados à construção civil.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

5 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007212889

TRANSPORTES MACHADO MARRAFA, L.DA

Sede: Estrada da Moita, 904, Palmela

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2056;
identificação de pessoa colectiva n.º 505320673; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20051125.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da escritura
respeitante à sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e liqui-
dação da mesma, sendo a data da aprovação das contas 28 de No-
vembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007212838

CEVALD — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Círio da Carregueira, lote 14, 2.º, E, Pinhal Novo

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2746;
identificação de pessoa colectiva n.º 506804267; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/20051215.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da escritura
respeitante à sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e liqui-
dação da mesma, sendo a data da aprovação das contas 15 de Dezem-
bro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324118

VISCOSSAM — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro Monteiro, CCI, 6204,
Agualva de Cima, Águas de Moura, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2557/
20030310; identificação de pessoa colectiva n.º 506323978; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 8/20051212.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da escritura
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respeitante à sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e liqui-
dação da mesma, sendo a data da aprovação das contas 18 de No-
vembro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324010

SEIXAL

J.  V. MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6281/
010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505504324; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/051108.

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

02 — Apresentação n.º 01/051108.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448707

ELISABETE XAMBRE — CENTRO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5684/
000705; identificação de pessoa colectiva n.º 505000636; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 06/051107.

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

02 — Apresentação n.º 06/051107.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449185

FONTE BAR — SISTEMAS DE FILTRAGENS
DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7871/
050301; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 02/
051108.

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

02 — Apresentação n.º 02/051108.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448715

IMOBLUGUER — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8142/
051024; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/
051024.

Constituição de sociedade

No dia 11 de Outubro de 2005, compareceram como outorgantes:
1.º Siddik Akbar Iqbal Ismail, número de identificação fiscal

236285785, solteiro, maior, natural de Alcântara, concelho de Lis-
boa, titular do bilhete de identidade n.º 13064952, de 29 de Maio de
2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Assiya Mohammed Iqbal Ismail, número de identificação fiscal
238039668, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho
de Lisboa, casada com Abdullah Rafic Seedat, no regime da comu-
nhão de adquiridos, titular do bilhete de identidade n.º 12045118, de

3 de Junho de 2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, residentes na Rua de Bernardo Santareno, 33, 5.º, A, Cor-
roios, Seixal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que constituem, entre si, uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMOBLUGUER — Empreendimen-
tos Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardo Santareno,
33, 5.º, A, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

3 — A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou ou-
tras formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

4 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de indústria de cons-
trução civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbaniza-
ções, concepção, edificação e exploração de empreendimentos turís-
ticos e imobiliários, compra e venda de prédios rústicos e urbanos,
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Siddik Akbar
Iqbal Ismail; e outra do valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente à sócia Assiya Mohammed Iqbal Ismail.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do montante do capital com que está a ser constituída a
sociedade, mediante deliberação da assembleia geral tomada por una-
nimidade dos votos correspondentes ao capital social.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nas con-
dições estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de qualquer quota seja a que título for, fica depen-
dente do consentimento da sociedade, dado por escrito.

2 — Tratando-se de cessão onerosa de quota, fica reconhecido o
direito de preferência aos sócios não cedentes, a exercer nos termos
gerais, em primeiro lugar e à sociedade em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Siddik Akbar Iqbal
Ismail.

3 — A gerência poderá ser ou não remunerada conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exer-
cício da sociedade.

4 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
5 — A gerência poderá designadamente:
a) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis, incluindo veículos

automóveis;
b) Abrir contas bancárias, endossar cheques, contrair empréstimos

ou obter financiamentos, e, bem assim, realizar quaisquer operações
de crédito comercial que não sejam vedadas por lei;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios;
d) Comprometer a sociedade em arbitragens.
5 — Das reuniões da gerência serão lavradas actas, registadas em

livro próprio, das quais constarão as deliberações tomadas.
6 — A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-

ciedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos,
nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do respectivo titular;
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b) Se uma quota for penhorada, arrolada, arrestada ou incluída em
massa falida;

c) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, ou separação judicial de pessoas e bens a quota fique a per-
tencer ao cônjuge que não seja o seu titular;

d) Se o sócio for interditado ou julgado inabilitado;
e) Se a quota tiver sido cedida sem autorização da sociedade, sendo

esta devida.
2 — No caso previsto nas alíneas b), c), d) e e) do número ante-

rior, a contrapartida da amortização será igual ao valor que para a
quota resulte do último balanço legalmente aprovado.

3 — O pagamento da contrapartida da amortização será fraccio-
nado em duas prestações iguais com vencimentos iguais e sucessivos
a um e dois meses, após a fixação definitiva da contrapartida.

4 — 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 al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral, por maioria simples, poderá deliberar afectar a
reservas a percentagem do lucro distribuível que entender, inclusive a
totalidade, ou mantê-la em resultados transitados.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 11.º

Para todas as questões emergentes deste contrato entre os sócios
ou seus representantes fica estipulado o foro da comarca do Seixal,
com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449355

PARTNERHOTEL.COME — COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8143/
051024; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 13/
051024.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Setembro de 2005, em Lisboa e no 12.º Cartório
Notarial, compareceram como outorgantes:

1.º José Luís Rodrigues Louro, contribuinte fiscal n.º 136935052,
divorciado, natural da freguesia de Serpa (Salvador), concelho de Ser-
pa, residente na Rua de Adriano Correia de Oliveira, 54, Aroeira,
Charneca da Caparica, Almada, portador do bilhete de identidade
n.º 5050903, de 18 de Novembro de 2004;

2.º Rui Pedro Caras Altas Pereira da Cruz, contribuinte fiscal
n.º 106161679, natural de Lisboa da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria
João Cunha Silva André Pereira da Cruz, residente na Rua de Salette
Tavares, 7, Quinta de Valadares, Corroios, concelho de Seixal, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 5362072, de 3 de Maio de 2004.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus indi-
cados bilhetes de identidade emitidos em Lisboa, pelos Serviços de
Identificação Civil.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura estipulam entre si um contrato de

sociedade comercial sob o tipo de sociedade por quotas, que fica a
reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Partnerhotel.Come — Comércio
Internacional, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade de Téte, 1,
letra A, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

2 — Por deliberação da gerência a sede pode ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ser criadas
sucursais, filiais delegações ou outras formas locais de representação
social, em qualquer lugar do território nacional.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio internacional, im-
portação e exportação, e marketing de artigos para hotelaria, restau-
ração e para o lar, utilitários, domésticos e decorativos.

2 — A sociedade pode participar no capital de outras sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

Ficam os sócios devidamente autorizados, por si ou por interposta
pessoa, a exercer em outros mercados, que não o mercado nacional,
actividade idêntica à explorada pela sociedade.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada, uma, pertencente ao sócio José Luís Rodrigues
Louro, e outra pertencente ao sócio Rui Pedro Caras Altas Pereira da
Cruz.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até ao quíntuplo do capital social, desde que a deliberação seja tomada
pelos votos correspondentes à totalidade do capital.

6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes que fo-
rem nomeados em assembleia geral, sócios ou não, a qual fixará igual-
mente o regime de remuneração ou inexistência desta.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a intervenção de um gerente.
4 — A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos es-

tranhos ao objecto, designadamente abonações, fianças, letras de fa-
vor e outros de natureza semelhante.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, porém
a cessão a favor de estranhos, depende do consentimento prévio da
sociedade, ficando esta com o direito de preferência em primeiro lu-
gar e, em segundo os sócios não cedentes.

8.º

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

a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrematação,
venda ou qualquer outra forma de apreensão judicial;

b) Por acordo expresso entre a sociedade e o respectivo titular;
c) Quando alguma quota seja dada em penhor ou por outra forma

para com terceiros, sem autorização prévia da sociedade;
d) No caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio ou

separação judicial de pessoas e bens, se a quota ou parte da quota não
ficar a pertencer ao respectivo titular e na parte que lhe for adjudicada;

e) Quando por qualquer forma, se verificar a transmissão forçada
de uma quota;

f) Quando ao respectivo titular for imputada uma violação grave
das suas obrigações sociais, judicialmente reconhecida, por sentença
transitada em julgado; ou quando for destituído da gerência, com fun-
damento em justa causa decorrente da prática de facto doloso suscep-
tível de causar prejuízo à sociedade.

2 — A amortização deverá ser deliberada no prazo de 90 dias a
contar do conhecimento do facto que a permita.

3 — O preço da amortização compulsiva será sempre e somente,
o correspondente ao valor nominal da quota amortizada, acrescida da
respectiva parte nas reservas e nos lucros apurados e não distribuídos;
ao valor assim determinado devem adicionar-se os valores da reava-
liação do imobilizado, utilizando os critérios de correcção monetária
aplicáveis a este domínio, e ainda os saldos credores, ou deduzir os
saldos devedores, de qualquer conta do sócio titular da quota amorti-
zada.

4 — O preço da amortização será pago em duas prestações semes-
trais, iguais e sucessivas, a efectuar no prazo de seis meses a um ano,
respectivamente, após a sua fixação definitiva.

9.º

Os sócios podem deliberar, por maioria simples, que os lucros de
cada exercício, tal como os resultados das contas aprovadas, e excep-
tuando a parte destinada a reserva legal, sejam total ou parcialmente
destinados à constituição de outras reservas.
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10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedidas com, pelo menos 15 dias de antecedên-
cia, deles constando a indicação da ordem de trabalhos.

11.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e, em qualquer
circunstância, todos os sócios serão liquidatários.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449347

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

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8141/
051024; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/
051024.

Constituição de sociedade

No dia 11 de Outubro de 2005, compareceram como outorgantes:
1.º Siddik Akbar Iqbal Ismail, número de identificação fiscal

236285785, solteiro, maior, natural de Alcântara, concelho de Lis-
boa, titular do bilhete de identidade n.º 13064952, de 29 de Maio de
2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Assiya Mohammed Iqbal Ismail, número de identificação fiscal
238039668, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho
de Lisboa, casada com Abdullah Rafic Seedat, no regime da comu-
nhão de adquiridos, titular do bilhete de identidade n.º 12045118, de
3 de Junho de 2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, residentes na Rua de Bernardo Santareno, 33, 5.º, A, Cor-
roios, Seixal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que constituem, entre si, uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a filma FEREXCEL — Importação e
Exportação de Materiais de Construção Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do 1.º de Maio, 47,
rés-do-chão, loja esquerda, Fogueteiro, freguesia de Amora, concelho
do Seixal.

3 — A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou ou-
tras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

4 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de importação, ex-
portação e distribuição de materiais e equipamentos de construção civil,
aluguer e serviços de assistência técnica de equipamentos de constru-
ção civil.

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 quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Siddik Akbar
Iqbal Ismail; e outra do valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente à sócia Assiya Mohammed Iqbal Ismail.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do montante do capital com que a sociedade está a ser
constituída, mediante deliberação da assembleia geral tomada por
unanimidade dos votos correspondentes ao capital social.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nas con-
dições estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de qualquer quota seja a que título for, fica depen-
dente do consentimento da sociedade, dado por escrito.

2 — Tratando-se de cessão onerosa de quota, fica reconhecido o
direito de preferência aos sócios não cedentes, a exercer nos termos
gerais, em primeiro lugar e à sociedade em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Siddik Akbar Iqbal
Ismail.

3 — A gerência poderá ser ou não remunerada conforme for deli-
berado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exer-
cício da sociedade.

4 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
5 — A gerência poderá, designadamente:
a) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis, incluindo veículos

automóveis;
b) Abrir contas bancárias, endossar cheques, contrair empréstimos

ou obter financiamentos, e, bem assim, realizar quaisquer operações
de crédito comercial que não sejam vedadas por lei;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios;
d) Comprometer a sociedade em arbitragens.
5 — Das reuniões da gerência serão lavradas actas, registadas em

livro próprio, das quais constarão as deliberações tomadas.
6 — A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-

ciedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos,
nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Se uma quota for penhorada, arrolada, arrestada ou incluída em

massa falida;
c) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, ou separação judicial de pessoas e bens a quota fique a per-
tencer ao cônjuge que não seja o seu titular;

d) Se o sócio for interditado ou julgado inabilitado;
e) Se a quota tiver sido cedida sem autorização da sociedade, sendo

esta devida.
2 — No caso previsto nas alíneas b), c), d) e e) do número ante-

rior, a contrapartida da amortização será igual ao valor que para a
quota resulte do último balanço legalmente aprovado.

3 — O pagamento da contrapartida da amortização será fraccio-
nado em duas prestações iguais com vencimentos iguais e sucessivos
a um e dois meses, após a fixação definitiva da contrapartida.

4 — 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 al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral, por maioria simples, poderá deliberar afectar a
reservas a percentagem do lucro distribuível que entender, inclusive a
totalidade, ou mantê-la em resultados transitados.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 11.º

Para todas as questões emergentes deste contrato entre os sócios
ou seus representantes fica estipulado o foro da comarca do Seixal,
com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449312

TRANSPENDÃO — ESCAVAÇÕES
E TERRAPLANAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5841/
001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505202204; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
051118.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 — Averbamento n.º 2; apresentação n.º 01/051118.
Deslocação de sede para a Rua de Mário Dionísio, lote 466, Foros

de Amora, Amora, Seixal.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448316

CENCABE — CENTRO DE FORMAÇÃO
DE CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8156/
051107; identificação de pessoa colectiva n.º 505514818; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 02;
números e data das apresentações: 04 e 05/051107.

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

01 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 04/051107.
Deslocação de sede para a Rua de António Aleixo, 5.º, A-B, Pai-

vas, Amora, Seixal.
01 — Averbamento n.º 2; apresentação n.º 05/051107.
Cessação de funções da gerente Rosa Gomes Costa Évora, por

exoneração em 2 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448693

AMARO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1612/
881006; identificação de pessoa colectiva n.º 502046090; inscri-
ções n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 01 e 02/
051103.

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

02 — Apresentação n.º 01/051103.
Designação de secretário de sociedade.
Secretário: efectivo — Ana Luísa Soares Costa, solteira, maior;

suplente — José Ricardo Furtado Antas Galiza, divorciado.
Data: 10 de Outubro de 2005.
03 — Apresentação n.º 02/051103.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449070

FARIPERE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 140/
711130; identificação de pessoa colectiva n.º 500109672; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 04/051031.

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

07 — Apresentação n.º 04/051031.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448863

DIASA — MINIMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2158/
901219; identificação de pessoa colectiva n.º 502466243; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 05/051031.

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

03 — Apresentação n.º 05/051031.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448855

ESCOLA DE CONDUÇÃO PALMA CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5379/
991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504735624; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
051109.

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

01 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 01/051109.
Cessação de funções da gerente Alexandrina da Palma Cordeiro,

por renúncia a partir de 1 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2011068398

MARMAIR — COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6962/
021025; identificação de pessoa colectiva n.º 501266402; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 06/
051108.

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

03 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 06/051108.
Recondução dos membros da administração e fiscalização para o

quadriénio 2005-2008, em 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448740

PINHEIRO, MORAIS & COSTA SANTOS
TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4706/
980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504133160; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 06; inscrição n.º 08; números e data das
apresentações: 15 e 16/051104.

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

06 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 15/051104.
Cessação de funções do gerente Carlos António da Silva Fonseca,

por renúncia em 6 de Setembro de 2005.
08 — Apresentação n.º 16/051104.
Designação do gerente Luís da Costa Santos, em 6 de Setembro de

2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448510

AIRES MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3469/
950123; identificação de pessoa colectiva n.º 503332860; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01;
números e data das apresentações: 10 e 12/051107.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 10/051107.
Cessação de funções do gerente Carlos Alberto de Almeida Men-

des, por renúncia em 3 de Novembro de 2005.
01 — Averbamento n.º 2; apresentação n.º 12/051107.
Cessação de funções do gerente António de Almeida Mendes, por

renúncia em 3 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449223

PASTELARIA HORIZONTE TROPICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1752/
890606; identificação de pessoa colectiva n.º 502171308; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 7/
051107.

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

01 — Averbamento n.º 3; apresentação n.º 07/051107.
Cessação de funções da gerente Ercília de Jesus Pedras, por renún-

cia em 24 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449177

TEIXEIRA & FALCÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2680/
920901; identificação de pessoa colectiva n.º 502830255; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 07; inscrição n.º 09; números e data das
apresentações: 21 e 22/051104.

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

07 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 21/051104.
Cessação de funções da gerente Ana Cristina Santos Madeira Fer-

nandes, por renúncia em 11 de Outubro de 2005.
09 — Apresentação n.º 22/051104.
Nomeação da gerente Anabela Valente Marçal, em 11 de Outubro

de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449100

MESTRE MACO — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6406/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 503104124; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 22; inscrição n.º 23; números e data das
apresentações: 01 e 02/051114.

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

22 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 01/051114.
Cessação de funções do vogal do conselho de administração João

Carlos Baptista dos Santos Rodrigues Cruz, por renúncia em 24 de
Outubro de 2005.

23 — Apresentação n.º 02/051114.
Designação do vogal do conselho de administração Miguel José

Valentim Durão de Almeida, casado, por cooptação em 24 de Outu-
bro de 2005, para completar o triénio 2005-2007.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448464

ONDAMIL — COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4073/
961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503727105; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
051114.

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

01 — Averbamento n.º 2; apresentação n.º 04/051114.
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Martins de Carva-

lho, por renúncia em 13 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448448

A. C.  F. PEREIRA ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3751/
951116; identificação de pessoa colectiva n.º 503555622; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
051111.

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

01 — Averbamento n.º 3; apresentação n.º 01/051111.
Cessação de funções do gerente José Eduardo Francisco Pereira,

por renúncia em 27 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448936

A.  C.  F. PEREIRA — INDÚSTRIA PARA PROTECÇÃO
SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4673/
980401; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data da
apresentação: 02/051111.

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

01 — Averbamento n.º 3; apresentação n.º 02/051111.
Cessação de funções do gerente José Eduardo Francisco Pereira,

por renúncia em 27 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448928

A. C.  F. PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2647/
920716; identificação de pessoa colectiva n.º 501703080; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
051111.

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

01 — Averbamento n.º 2; apresentação n.º 03/051111.
Cessação de funções do gerente José Eduardo Francisco Pereira,

por renúncia em 27 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448910

BIOCOLOUR — ANTOCIANINAS E EXTRACTOS
NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6099/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505170302; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/
051123.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

01 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 12/051123.
Cessação de funções do gerente Paulo Renato Costa Figueiredo, por

renúncia em 27 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448901

NOVUSA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7762/
041020; identificação de pessoa colectiva n.º 507083652; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 05/051111.

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

02 — Apresentação n.º 05/051111.
Nomeação de gerente Paulo Jorge Seixas, casado, a partir de 5 de

Abril de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448898

CECÍLIA & FONTINHA — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8160/
051110; identificação de pessoa colectiva n.º 503723479; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
051110.

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

1 — Apresentação n.º 04/051110, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Rua de Fernando Lopes, 7, 1.º, esquerdo,

Amora, Seixal.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448812

CORTECURTO — CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7671/
040722; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da
apresentação: 04/051102.

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

1 — Apresentação n.º 04/051102, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Rua das Amendoeiras, 7-A, Foros de

Amora, Amora, Seixal.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449037

GRUOBRAS — CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4820/
980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504208861; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
051104.

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

1 — Apresentação n.º 02/051104, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Rua da Reserva Natural da Ria de Faro,

lote 489, Vila Alegre, Fernão Ferro, Seixal.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449118

PEFIRMANA — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2446/
911218; identificação de pessoa colectiva n.º 502667524; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 01/
051107.

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

2 — Apresentação n.º 01/051107, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Avenida de 10 de Junho, lote 31, Marco

do Grilo, Fernão Ferro, Seixal.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449142

QUINTA DO CABEDAL — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7820/
050106; identificação de pessoa colectiva n.º 506925927; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
051117.

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

1 — Apresentação n.º 01/051117, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Rua da Fonte da Contenda, 18, rés-do-

-chão, direito, Arrentela, Seixal.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448600

ADELINA RODRIGUES — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7757/
041019; identificação de pessoa colectiva n.º 506997332; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números e data
das apresentações: 10 e 11/051216.

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

1 — Apresentação n.º 10/051216, averbamento n.º 1.
Cessação de funções dos gerentes Adelina Maria Martins de Sousa

Rodrigues e Francisco Pereira Rodrigues, por renúncia em 13 de Ou-
tubro de 2005.

5 — Apresentação n.º 11/051216.
Nomeação de gerentes Paulo Alexandre dos Santos Neves e Tânia

Sofia Fernandes Martins, em 13 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448162

BRUHER, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4533/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504044648; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 10/051121.

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

4 — Apresentação n.º 10/051121.
Nomeação de gerente Peter Meira Santos, casado, em 19 de No-

vembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448618
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AES — ARQUITECTURA, ENGENHARIA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8133/
051018; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/
051018.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial Privado sito
na Avenida do Bocage, 29-A, alto do Seixalinho, Barreiro, perante
mim Luísa Maria Martinho de Almeida Antunes de Sousa, respectiva
notária, compareceram como outorgantes:

1.º António Afonso Pinheiro de Albuquerque, natural da freguesia
dos Mártires, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Ave-
nida da Liberdade, 29, Vale de Milhaços, Corroios, Seixal, número de
identificação fiscal 164062858.

2.º Rui Pedro Pinheiro de Albuquerque, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente
com o anterior, contribuinte fiscal n.º 217273645.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identidade
n.os 10830153 de 31 de Maio de 2000 e 12126696 de 10 de Setem-
bro de 2004, ambos dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ambos os outorgantes, foi dito:
Que, por esta escritura, constituem um contrato de sociedade co-

mercial por quotas, o qual será regulado pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma AES — Arquitectura, Engenharia
e Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 123,
esquerdo, freguesia da Arrentela, concelho do Seixal.

2.º

A sociedade tem por objecto: projectos de arquitectura, engenha-
ria, planeamento, urbanismo e design; gestão de obras; consultoria,
avaliações e prestação de serviços nas respectivas áreas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros representado pelas seguintes quotas: uma no valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencente ao
sócio António Afonso Pinheiro de Albuquerque, e uma no valor no-
minal de duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Rui Pedro
Pinheiro de Albuquerque.

4.º

1 — A gerência e representação da sociedade pertence ao sócio
António Afonso Pinheiro de Albuquerque.

2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a assinatura do gerente.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do objecto por ela prosseguido, bem como em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cem mil euros.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449649

VIVEIROS DO TALAMINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1758/
890609; identificação de pessoa colectiva n.º 502174552; inscri-
ções n.os 03 e 04; números e data das apresentações: 07 e 08/
051116.

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

3 — Apresentação n.º 07/051116.
Designação de secretário de sociedade: efectivo — Maria Sotto-

mayor, casada; suplente — Nuno Galinha, casado, em 31 de Outubro
de 2005.

4 — Apresentação n.º 08/051116.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448570

MEGASSIST — ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6435/
011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505750023; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 03/051107.

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

4 — Apresentação n.º 03/051107.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449169

CÉU & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6461/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505741539; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/051107.

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

2 — Apresentação n.º 02/051107.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449150

GEODÉSICA — ENGENHARIA TOPOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5985/
010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505219611; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 06/051116.

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

2 — Apresentação n.º 06/051116.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010027442

AEROBIKE — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO BICICLETAS
ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7368/
030930; identificação de pessoa colectiva n.º 506702340; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/051115.

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

2 — Apresentação n.º 01/051115.
Dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448480

FANHA & RITA — CATERING E ALUGUER
DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5656/
000609; identificação de pessoa colectiva n.º 505020912; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 03/051114.

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

2 — Apresentação n.º 03/051114.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010448430

RENATO CRISTINA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8121/
051006; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
051006.

Constituição de sociedade

No dia 11 de Agosto de 2005, no 3.º Cartório Notarial de Almada,
perante mim a notária, licenciada Lina Maria Cabrita Deus Oliveira,
compareceu como outorgante:

Renato Manuel Costa Cristina, solteiro, maior, natural da Repúbli-
ca Federal da Alemanha, residente na Praceta de João Martins Ban-
deira, 8, 4.º, esquerdo, freguesia da Arrentela, concelho do Seixal,
número de identificação fiscal 202134717.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do respectivo
bilhete de identidade n.º 10150154, emitido em 14 de Outubro de 2002
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disse o outorgante que pela presente escritura constitui uma soci-
edade comercial unipessoal por quotas que se regerá pelas disposições
constantes dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Renato Cristina — Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de João Martins Ban-
deira, 8, 4.º, esquerdo, freguesia da Arrentela, concelho do Seixal.

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

3 — É dispensada a deliberação do sócio para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
em território nacional e no estrangeiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto comércio a retalho de produtos
alimentares e tabaco em estabelecimento especializado, importação e
exportação de produtos alimentares e bebidas ou análogos.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente ao
sócio.

5.º

Gerência

1 — A gerência fica a cargo do sócio Renato Manuel Costa Cristi-
na, desde já nomeado como gerente.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

6.º

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

7.º

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445783

VIALSACOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8124/
051012; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
051012.

Constituição de sociedade

No dia 26 de Setembro de 2005 no Cartório Notarial de Almada de
Maria Luísa Elvas, perante mim a respectiva notária, licenciada Maria
Luísa Vieira Elvas da Silva, compareceu como outorgante:

Susana Isabel Fernandes Martins, natural do Seixal, solteira, maior,
número de identificação fiscal 208506705, residente na Avenida dos
Metalúrgicos, lote 18, 3.º, direito, Seixal.

Verifiquei a identidade da outorgante pelo bilhete de identidade
n.º 10582343 de 8 de Maio de 2003, dos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

E por ela foi dito:
Que por esta escritura constitui uma sociedade comercial por quo-

tas, unipessoal, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma VIALSACOS, Unipessoal, L.da

2.º

A firma tem a sua sede no Parque Industrial da Catrapona, Caixa
Postal I-1, freguesia de Paio Pires, concelho do Seixal.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a
sua sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou en-
cerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios
ou outras formas de representação, no país ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto fabrico de sacos de papel, vinco e
corte em papel, cartolina e acabamentos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencendo à sócia Susana Isabel Fernandes Martins.

§ 1.º A sociedade pode participar no capital de sociedades com
objecto diferente daquele que a própria sociedade exerce, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

§ 2.º Poderá a sócia decidir efectuar prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

A gerência, dispensada de caução, e a representação da sociedade
pertencem à sócia Susana Isabel Fernandes Martins, desde já designa-
da gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010449916
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SETÚBAL

CACF — CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6240/
20010730; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
20010730.

Certifico que entre Luís Filipe Valente Rodrigues de Almeida, di-
vorciado, Avenida de Bento Gonçalves, 39, 9.º, direito, Setúbal; Luís
Filipe Aleluia Machado da Costa, casado com Teresa Cristina Santa-
na Dias da Costa, na comunhão de adquiridos, Rua de Manuel Gami-
to, 21, 4.º, direito, Setúbal; e Maria Filomena Prego Côco Mendes,
casada com António André dos Santos Tavares da Silva, na comu-
nhão de adquiridos, Rua de Vale de Cerejeiras, 42, 4.º, direito, Setúbal,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de CACF — Contabilidade, Audi-
toria e Consultoria Fiscal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Gamito, 21, 4.º,
direito, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, auditoria, consultoria fiscal e de gestão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e cem euros e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de mil e setecentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social ini-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 — A cessão a não sócios depende do consentimento da socieda-

de, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
g) Por exoneração e 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.

§ 1.º 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.

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

§ 3.º 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.

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
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de negóci-
os jurídicos, celebrados, em seu nome, pela gerência, bem como a
aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo de-
finitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do
Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º e
quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 1000296586

SETILÓGICA — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4852/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504191047; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 72/980430.

Certifico que entre Ricardo Jorge da Cunha Pio, casado com Maria
Teresa Lança Nunes Miguel Pio, na comunhão de adquiridos; e Antó-
nio Jorge Pereira Madeira, solteiro, maior, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SETILÓGICA — Informática, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Bran-

co, 160, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.
§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-

celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência,
bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de produtos e equipamentos informáticos e de
telecomunicações. Produção e desenvolvimento de software e siste-
mas informáticos. Manutenção e assistência técnica de equipamentos
informáticos e telecomunicações, formação profissional. Prestação
de serviços de gestão e consultadoria e auditoria em informática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
de igual valor nominal de duzentos mil escudos cada, pertencente uma
a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, é livremente
permitida. Depende sempre do prévio consentimento clã sociedade a
cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito
de preferência, em primeiro lugar, à sociedade, e, em segundo, aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, se-
jam titulares.
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ARTIGO 6.º

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, insolvência ou cessão gratuita;
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.
§ 1.º 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.

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

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

ARTIGO 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Que a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados, em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 1000296587

MONTE DO OLIVAL, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5218/
990512.

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

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2011087708

LOBITECNO — PROJECTOS E MONTAGENS
METALOMECÂNICAS, ELÉCTRICAS

E DE AUTOMAÇÃO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 8/
20030429; identificação de pessoa colectiva n.º 506507025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2005.

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2011089220

HJ, IDEIAS URBANAS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5220/
990512; identificação de pessoa colectiva n.º 504596209.

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

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2011087716

PEDRO CORDEIRO (SETÚBAL) — AGÊNCIA
DE PERITAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5949/
20010112.

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

21 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2011831512

PRIVATE LIVES — ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07620/
20050125; identificação de pessoa colectiva n.º 507084667; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 11/20051205.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 138 000 euros, em di-

nheiro, em partes iguais pelas quotas da sócia.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Private Lives — Aluguer de Equi-
pamentos de Lazer, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, gestão, aluguer e
manutenção de equipamentos de lazer, serviços de transportes de
encomendas urgentes, aluguer de veículos automóveis, ligeiros e mis-
tos e de mercadorias, com e sem motorista, organização de eventos,
gestão e exploração de empreendimentos turísticos e de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de cento e vinte e cinco mil euros, pertencentes
ambas à sociedade SUNNEX — Trading, S. A.

ARTIGO 4.º

4 — Está já nomeado gerente o não sócio Valter da Conceição
Daniel Aleixo, divorciado, residente na Urbanização da Quinta do
Sobreiro, lote 7, Quinta da Torre, Quinta do Anjo, Palmela.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006898868

WALD HERI — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 506746216; inscrição n.º 02; número e
data da apresentação: 10/20051130.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 150 000 euros, em di-

nheiro, em partes iguais pelas quotas da sócia, tendo em consequência
o n.º 1 do artigo 2.º, o artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 5.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Brandão, 13,
1.º, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de cem mil euros cada, ambas pertencentes à SUNNEX —
Trading, S. A.
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ARTIGO 5.º

2 — Está já nomeada gerente a não sócia Albertina da Conceição
Daniel Aleixo, casada, com domicílio profissional na Rua de Joaquim
Brandão, 13, 1.º, Setúbal.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004395133

WALD HERI — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 506746216; averbamento n.º 02 à ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 05/20051205.

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

Cessação de funções de gerência de José Miguel Monteiro Vaz, por
renúncia em 1 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011831016

SINES

CABELEIREIROS JOCARLEX, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 65, 1.º, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00408/
190193; identificação de pessoa colectiva n.º 502922559; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 03/051214.

Certifico que por escritura datada de 24 de Novembro de 2005,
lavrada no Cartório Privado de Odemira, a sociedade em epígrafe foi
dissolvida e liquidada.

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

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010073851

CARVALHO & SAMPAIO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Fernão Lopes, 19, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00759/
080601; identificação de pessoa colectiva n.º 505148404; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/20051209.

Certifico que, por acta de 9 de Novembro de 2004, Sandra Cristina
de Sousa Martins do Ó foi nomeada gerente da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2010073843

VIANA DO CASTELO
MELGAÇO

ANTÓNIO FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 45/
760903; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/051128.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar em 27 de Junho de 2005.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — O Conservador, Rui Manuel Correia
de Castro. 2007751968

MONÇÃO

OURIVESARIA FAÇANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00408/
960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503619418; data da
apresentação: 280705.

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

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128470

MAN RAY CAFÉ — CAFÉ SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00732/
040917; identificação de pessoa colectiva n.º 507063406; data da
apresentação: 190705.

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

Conferida, está conforme.

19 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128438

IRMÃOS VASCONCELOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00577/
010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505351919; data da
apresentação: 110705.

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

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007124653

ANTÓNIO GOMES LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00720/
040512; identificação de pessoa colectiva n.º 506938255; data da
apresentação: 282005.

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

Conferida, está conforme.

2 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007124645

PINTO RODRIGUES — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00501/
990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504401416; data da
apresentação: 310805.

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

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007124670
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ESCONDIDINHO SOCIEDADE HOTELEIRA
DE MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00607/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505813149; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/051125.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 31 de Outubro de 2005.

25 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007129256

HIDROGREEN — EXPLORAÇÃO DE CENTRAIS
HIDROELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00777/
051122; identificação de pessoa colectiva n.º 507461100; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 05/051122.

Certifico que entre Américo Temporão Reis casado com Maria
Alberta Lourenço Rodrigues, comunhão de adquiridos, e José Manuel
Lourenço Afonso, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HIDROGREEN — Exploração de
Centrais Hidroeléctricas, L.da, e tem a sua sede no Edifício São Julião,
bloco 2, fracção Q, rés-do-chão, freguesia de Mazedo, concelho de
Monção.

2 — Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem
ser criadas sucursais, agências, filiais ou outras formas de representa-
ção social no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de execução e promoção
de projectos electromecânicos, eléctricos e civis. Conservação, ex-
ploração, compra e venda de centrais hidroeléctricas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de vin-
te e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada,
uma no valor nominal de doze mil e quinhentos euros pertencentes
uma a cada um dos sócios Américo Temporão Reis e José Manuel
Lourenço Afonso.

2 — Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante global de
duzentos e cinquenta mil euros, bem como suprimentos, tudo nas
condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

2 — A cessão de quotas nos restantes casos depende sempre do
consentimento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
no caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Américo
Temporão Reis e José Manuel Lourenço Afonso.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, em conjunto.

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

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007129264

BATIMERA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00442/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503894389; data da
apresentação: 190905.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128624

MADECHÁS — INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00316/
911119; identificação de pessoa colectiva n.º 502647078; data da
apresentação: 230905.

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

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128632

DAVIDON, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00707/
040225; identificação de pessoa colectiva n.º 506698742; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/051122.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 15 de Novembro de 2005.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007129213

CUNHA & FILHO

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00035/
490112; identificação de pessoa colectiva n.º 500339384; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 07/051122.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 18 de Novembro de 2005.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Maria Bacelo de Jesus Castro. 2007129221

ANTÓNIO DIAS, ESPOSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00779/
051227; identificação de pessoa colectiva n.º 507536517; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 04/271205.

Certifico que entre António Cândido Gonçalves Dias e mulher,
Maria de Lurdes Fernandes Caldas e Rui André Caldas Dias, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António Dias, Esposa & Filho,
L.da, e tem a sua sede na Praça Deu-la-Deu, freguesia e concelho de
Monção.

2 — Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem
ser criadas sucursais, agências, filiais ou outras formas de representa-
ção social no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante, café e
snack bar.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez
mil euros e corresponde à soma de três quotas, duas, cada uma com o
valor de quatro mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António Cândido Gonçalves Dias e Maria de Lurdes Fernandes Cal-
das, e uma no valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio
Rui André Caldas Dias.

2 — Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante global de
cem mil euros, bem como suprimentos, tudo nas condições a delibe-
rar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

2 — A cessão de quotas nos restantes casos depende sempre do
consentimento prévio e unânime dos sócio presentes em assembleia
geral, sendo reservado o direito de preferência em primeiro lugar à
sociedade e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão a
título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios António
Cândido Gonçalves Dias e Maria de Lurdes Fernandes Caldas.

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

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

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007129361

TÁXIS VALE DO DOURO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00583/
010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505483840; data da
apresentação: 30062005.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007124424

COSTA CAMPOS & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00404/
960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503576859; data da
apresentação: 300605.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007124610

MADANGOLA — COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00696/
031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506739929; data da
apresentação: 300605.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127989

ÂNGELO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00160/
811012; identificação de pessoa colectiva n.º 501096957; data da
apresentação: 30062005.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127997

LANSPIRITOS — ESPAÇO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00685/
030711; identificação de pessoa colectiva n.º 506573567; data da
apresentação: 30062005.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128039

TEMPORÃS & TEMPORÃS, CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00383/
950505; identificação de pessoa colectiva n.º 503421952; data da
apresentação: 30062005.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128047

LOBATO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00648/
020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506065111; data da
apresentação: 300605.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128101

TÁXIS — ROCHA, CARVALHAIS E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00653/
021001; identificação de pessoa colectiva n.º 506165264; data da
apresentação: 300605.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128098

ECOFREIXO — RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00674/
030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506496066; data da
apresentação: 300605.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128080

MERUFOBRA — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00706/
040220; identificação de pessoa colectiva n.º 506718409; data da
apresentação: 30062005.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2004397969

EDUARDO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00179/
820406; identificação de pessoa colectiva n.º 501257071; data da
apresentação: 300605.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128241

AQUI-DEL-REY, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00491/
990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504527703; data da
apresentação: 30062005.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128217

SÁ & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00341/
930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502919400; data da
apresentação: 30062005.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128195

SERRALHARIA NOVA ERA XXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00670/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506451593; data da
apresentação: 300605.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127628

CONSTRUÇÕES SOUSA & CRESPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00563/
010220; identificação de pessoa colectiva n.º 505315661; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/271205.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 16 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento
Caldas Mendes Jorge. 2007129353

LOBATO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00648/
020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506065111; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 05/050824.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 8 de Agosto de 2005.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007128527

RIBEIRO, RIBEIRO & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00327/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502737069; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
291205.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, alterou a
sede para a Urbanização Quinta da Oliveira, lotes 1 e 2, freguesia de
Mazedo, concelho de Monção.

29 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007129396

ALUJOMAR — CONSTRUÇÃO CIVIL E ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00751/
050311; identificação de pessoa colectiva n.º 507254112; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/281205.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato de sociedade, pelo que o n.º 1 do artigo 1.º e
o artigo 2.º ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ALUJOMAR — Construção Civil &
Aluguer de Máquinas, L.da, com sede em lugar das Cruzes, freguesia de
Mazedo, concelho de Monção.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil; ser-
viços especializados de construção; aluguer de máquinas e de equipa-
mentos para a construção e engenharia civil; prestação de serviços de
demolição e terraplanagens; comércio de ferramentas para a constru-
ção civil.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007129370

PAREDES DE COURA

VÍTOR DANTAS & ALVES, L.DA

Sede: Pantanhas, Mozelos, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 00227/051228; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507570642; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/051227.

Certifico que entre Maria Fernanda Varajão Alves Dantas e mari-
do, Vítor da Cunha Dantas, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vítor Dantas & Alves, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Pantanhas, freguesia de Mozelos, concelho de
Paredes de Coura.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria da construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Judite do Céu Carvalho
Correia Alves Gomes. 2007718880

PONTE DA BARCA

CONSTRUBARCA — CONSTRUÇÕES DA BARCA, L.DA

Sede: Rua do Comendador José Carneiro Bouças,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 00067; identificação de pessoa colectiva n.º 502351500; data
da apresentação: 041005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o des-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria de La Salette
L. M. Carneiro Torres. 2007160463

ANTÓNIO ABREU & FILHOS, L.DA

Sede: Requeixe, Bravães, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 00217; identificação de pessoa colectiva n.º 505657228; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 01/051122.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º, 5.º e 6.º que passa a ter a seguinte nova re-

dacção:
ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na demolição, terraplanagens, obras
públicas e trabalhos de engenharia civil. Transportes rodoviários de
mercadorias. Remoção e transporte de terras. Comércio de materiais
para construção civil.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social da sociedade é de cinquenta e um mil euros e
corresponde à soma de três quotas iguais no valor de dezassete mil
euros cada uma pertencendo uma a cada um dos sócios António Bar-
ros Abreu, José António da Silva Abreu e Rui Paulino Abreu Cerqueira.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social, as quais poderão ou
não ser proporcionais para a sua realização.

ARTIGO 6.º

A sociedade é administrada e representada pelos sócios António
Barros Abreu e José António da Silva Abreu, que desde já são nome-
ados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é ne-
cessário a intervenção dos dois referidos gerentes.

Mais certifico que se encontra arquivado a redacção actualizada do
pacto na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Conservador, Romeu Fernando
Martins de Sousa. 2007164256

PONTE DE LIMA

CLÍNICA VETERINÁRIA DE DR. MARCO PAULO
FERNANDES, L.DA

Sede: Rua do Senhor do Bonfim, 5, 2.º, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1477/20051227; identificação de pessoa colectiva
n.º 507569580; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20051227.
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Certifico que, por escritura lavrada aos 27 de Dezembro de 2005
na cidade de Braga e Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas, de fl. 99 a fl. 101 do livro de notas n.º 202-A, entre Mar-
co Paulo dos Santos Fernandes e mulher Lúcia da Graça Araújo de
Amorim, casados na comunhão de adquiridos, residentes na Rua do
Bonfim, 5, 2.º, Ponte de Lima, celebraram entre si um contrato de
sociedade comercial por quotas nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clínica Veterinária de Dr. Marco
Paulo Fernandes, L.da, e tem a sua sede na Rua do Senhor do Bonfim,
5, 2.º, freguesia e concelho de Ponte de Lima.

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

3 — A criação de formas locais de representação não dependerá de
deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de clínica veteriná-
ria. Comércio de artigos e acessórios para animais, alimentos para
animais designadamente rações e artigos de drogaria e higiene.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
quatro mil euros pertencente ao sócio Marco Paulo dos Santos Fer-
nandes, e outra do valor nominal de mil euros pertencente à sócia
Lúcia da Graça Araújo de Amorim.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Marco Paulo dos Santos Fernandes, que desde já fica
nomeado gerente e a quem é conferido um direito especial à gerência.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, de-
vendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007885549

GOMES & GOMES, L.DA

Sede: Quinta da Graciosa, lote 44, rés-do-chão, Arca,
Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 870/20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505148200;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20051223.

Certifico que, por escritura lavrada a 14 de Julho de 2003, de fls. 57
a 57 v.º do livro de notas n.º 311-S do Cartório Notarial de Ponte de
Lima, foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe referenciada,
tendo sido aprovadas as contas em 14 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884402

GIROFLÉ — APOIO EDUCATIVO INFANTIL E JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 799/991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504399420;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/20051230.

Certifico que, por escritura lavrada aos 28 de Dezembro de 2005,
de fls. 37 a 37 v.º do livro n.º 450-E do 1.º Cartório Notarial de Vi-
ana do Castelo , foi feita a dissolução da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido aprovadas em 28 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884640

MATOS PALHARES E CERQUEIRA, L.DA

Sede: Urbanização do Sobral, bloco 4, rés-do-chão, loja S,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 807; identificação de pessoa colectiva n.º 504818503; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20051229.

Certifico que, por escritura lavrada aos 27 de Dezembro de 2005,
de fl. 94 a fl. 95 do livro n.º 7-J, do Cartório do Dr. Joaquim Daniel
Correia de Sousa, sito na Avenida de António Feijó, Ponte de Lima,
foi efectuado o registo de dissolução da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido aprovadas em 27 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884453

TRIPIZZA — RESTAURANTE E PIZZARIA, L.DA

Sede: Travessa do Cónego Manuel Barbosa Correia, bloco A,
1.º, fracção T, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 874; identificação de pessoa colectiva n.º 505120844; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 04/20051230.

Certifico que, por escritura lavrada aos 28 de Dezembro de 2005
no Cartório Notarial de Ponte de Lima sito na Avenida de António
Feijó, Ponte de Lima, do Dr. Joaquim Daniel Correia de Sousa, de
fls. 112 a 112 v.º do livro de notas n.º 7-J, foi feita a dissolução da
sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 28 de De-
zembro de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007294206
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CONSTRUÇÕES BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 910; identificação de pessoa colectiva n.º 505398192; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20051230.

Certifico que, por escritura lavrada aos 12 de Dezembro de 2005,
a fl. 81 do livro n.º 49-B do Cartório sito na Rua do Edifício Viscon-
de do Raio, 205, 2.º, Braga, da notária Maria Margarida Gomes Dias
Azenha, foi feita a dissolução da sociedade em epígrafe, tendo as contas
sido aprovadas em 30 de Março de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884631

TRIPIZZA — RESTAURANTE E PIZZARIA, L.DA

Sede: Travessa do Cónego Manuel Barbosa Correia, bloco A,
1.º, fracção T, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 874; identificação de pessoa colectiva n.º 505120844; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 17 e 18/20051229.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.
Cessação de funções de gerente de Marco Sérgio Oliveira da Cunha

Pinto, por renúncia, em 1 de Fevereiro de 2001.
Pela inscrição n.º 2 foi registado a nomeação de gerência.
Nomeada: Maria da Conceição Salgado Gonçalves em 2 de Janeiro

de 2001.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007294176

MARIA DA CONCEIÇÃO SALGADO GONÇALVES, L.DA

Sede: Casa da Gateira, Chão, Facha, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 893/20010223; identificação de pessoa colectiva n.º 505232120;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20051230.

Certifico que, por escritura lavrada aos 28 de Dezembro de 2005
no Cartório Notarial de Ponte de Lima sito na Avenida de António
Feijó, Ponte de Lima, do Dr. Joaquim Daniel Correia de Sousa de
fls. 113 a 113 v.º do livro n.º 7-J, foi feita a dissolução da sociedade
em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 28 de Dezembro de
2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884470

CLÍNICA VETERINÁRIA DE CRASTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Bonfim, 5, 2.º, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 102/20021001; identificação de pessoa colectiva n.º 505860023;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20051229.

Certifico que, por escritura lavrada aos 28 de Dezembro de 2005,
de fls. 104 a 104 v.º do livro n.º 7-J, do Cartório Notarial do
Dr. Joaquim Daniel Correia de Sousa sito na Avenida de António Feijó,
Ponte de Lima, foi efectuado o registo de dissolução da sociedade em
epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 28 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884445

SANJUAN — ABAD TRANSPORTES, L.DA

Sede: Central de Camionagem, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1351/20040412; identificação de pessoa colectiva
n.º 506918319; número e data da apresentação: 1/29122005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

2 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007892774

VALENÇA

TRANSFONTAGUIA — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Antas, Centro Comercial Antas, loja 2,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1141;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/051213.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade celebrado por
Diego Sestelo Nuñez, casado com Mercedes Fernandez Costas na se-
paração de bens cujo pacto social é o seguinte:

Outorgante: Diego Sestelo Nuñez, casado, em regime de separação
de bens com Mercedes Fernandez Costas, natural de Salvaterra do
Miño — Pontevedra, Espanha, de nacionalidade Espanhola, residen-
te no Lugar de Torneiros Uno 16 1 B e contribuinte fiscal
n.º 255188528 e portador do bilhete de identidade n.º 34869526-P,
emitido em 20 de Março de 1996, pelo Arquivo de Identificação de
Ministério do Interior de Espanha.

No dia 1 de Dezembro de 2005, pelo presente documento, o supra-
-identificado outorgante, constitui uma sociedade unipessoal por quo-
tas, não sendo ele sócio de mais nenhuma sociedade deste tipo, que se
regerá nos termos e nas condições seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSFONTAGUIA — Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua das Antas, Centro Comer-
cial Antas loja 2, freguesia e concelho de Valença.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte nacional e internacional
de mercadorias.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelos gerentes que vierem a ser eleitos em
assembleia geral, que podem ser escolhidos entre estranhos à socieda-
de e serão remunerados ou não conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes o sócio Diego Sestelo Nuñez
e ainda o estranho Eugénio Perez Pereira.

3 — A sociedade fica obrigada e responsabilizada com a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

1 — O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer nas condições de juros e reembolso acordados em assembleia ge-
ral.

2 — Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares de ca-
pital até ao montante máximo de quinhentos mil euros, nos termos
e condições a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 2007909715
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• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 7,44




