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4.  Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

EUROGRANITOS — INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1176;
identificação de pessoa colectiva n.º 501815961; averbamento
n.º 5 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20051116.

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

Cessação de funções de gerentes de António José Neves Bap-
tista e Eleutério da Conceição Costa, em 5 de Abril de 2005, por
renúncia.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana Mar-
garida da Cruz Afonso. 2007704498

ALBERGARIA-A-VELHA

MAFERSTONE — MÁQUINAS E FERRAMENTAS
PARA A PEDRA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Albergaria-a-Velha, arruamento D,
lote 35, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1222/050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507343166;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050718.

Certifico que, por escritura pública de 3 de Junho de 2005, a fl. 43 do
livro n.º 2 do Cartório Notarial em Amarante Olga Maria de Carva-
lho Samões, já depositada na respectiva pasta, foi constituída entre
Carlos César Pinheiro Azevedo, António Ângera Ferreira Coutinho e
Adelino Ângera Ferreira Coutinho a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAFERSTONE — Máquinas e Ferra-
mentas para a Pedra, L.da, com sede na Zona Industrial de Albergaria-
-a-Velha, arruamento D, lote 35, freguesia e concelho de Albergaria-
-a-Velha, com duração por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
legais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comercialização de
máquinas-ferramentas para a indústria da pedra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 8000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais singulares de 4000 euros, pertencente ao sócio Carlos César Pi-
nheiro Azevedo, outra no valor de 3200 euros, pertencente ao sócio
António Ângera Ferreira Coutinho, e uma terceira no valor de 800 eu-
ros, pertencente ao sócio Adelino Ângera Ferreira Coutinho.

ARTIGO 4.º

1 — A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exer-
cida por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 — Para obrigar a sociedade são necessárias, em conjunto, duas

assinaturas, do sócio Carlos César Pinheiro de Azevedo e o sócio
António Ângera Ferreira Coutinho.

4 — Os gerentes e a sociedade poderão constituir procuradores ou
mandatários, nos termos da lei.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas entre os sócios são livres; porém, as feitas a
estranhos ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em segundo lugar, sendo conce-
dido igual direito aos demais sócios, em primeiro.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, desde
que a lei não exija outras formalidades de convocação.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia ge-
ral, bem como prestações suplementares.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Susana Martins Vital
Martins. 2009983505

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA MÃO AMIGA

Sede: Avenida de Bernardino Máximo de Albuquerque, 35,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 9/020524; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
050517.

Certifico que foi depositada, na respectiva pasta, a acta da assem-
bleia geral de 29 de Junho de 2005, em que foram nomeados os mem-
bros dos órgãos sociais para o triénio de 2005 a 2007, ficando assim
distribuídos:

Conselho de administração:
Presidente: José Manuel Torres e Menezes, casado;
Tesoureira: Sandra Cristina Santos Pinto, casada;
Secretária: Maria Gabriela Rodrigues Afonso, casada;
Conselho fiscal:
Presidente: Carla Sónia de Sá Cabique Martins, solteira, maior;
Vogal: Irina Daniela Pires Baptista, solteira, maior;
Secretária: Maria Lucília Marques Resende, casada.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008360466

HALBEMER — COMÉRCIO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua do Pereiro, Fontes, Alquerubim, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1164/040809; identificação de pessoa colectiva n.º 507069455;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4 e 5/050418.

Certifico que foi depositada, na respectiva pasta, a fotocópia de
escritura de renúncia à gerência da sócia Eva Maria de Carvalho de
Oliveira Simões em 28 de Fevereiro de 2005, e aumento de capital e
alteração de pacto de 28 de Fevereiro de 2005, a fl. 40 do livro n.º 206-C
do 1.º Cartório Notarial de Aveiro, mediante a qual foi feito o au-
mento de capital social; em consequência, foram alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 75 000 euros, representado
por quatro quotas, uma no valor nominal de 13 500 euros, perten-
cente ao sócio Ângelo dos Santos de Oliveira Simões, uma no valor
nominal de 9000 euros, pertencente à sócia Eva Maria de Carvalho
de Oliveira Simões, e duas no valor nominal de 26 250 euros iguais,
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pertencentes uma a cada um dos sócios Juvenal Tavares de Oliveira
Martins e Jaime Duarte Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser
deliberada, fica a cargo de quem for designado em assembleia geral,
ficando desde já nomeados os sócios Ângelo dos Santos de Oliveira
Simões, Juvenal Tavares de Oliveira Martins e Jaime Duarte Pereira.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes, sendo sempre necessária a intervenção do gerente Ângelo
dos Santos de Oliveira Simões.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

18 de Abril de 2005. — O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008361705

GASTOS — IMÓVEIS, S. A.

Sede: Sobreiro Torto, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1216/050705; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/050705.

Certifico que, por escritura pública de 4 de Julho de 2005, a
fl. 119 do livro n.º 21-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Es-
pecializada de Aveiro, já depositada na respectiva pasta, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e denominação

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gastos — Imóveis, S. A.
2 — A sociedade tem duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é no lugar do Sobreiro Torto, freguesia da Bran-
ca, concelho de Albergaria-a-Velha.

2 — A sede social pode ser transferida para outro local, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por deliberação do con-
selho de administração.

3 — O conselho de administração pode ainda criar, transferir ou
extinguir sucursais, delegações, filiais ou outras formas de representa-
ção em qualquer local do País ou estrangeiro, nos termos que julgar
por mais convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, promoção imobiliá-
ria, gestão, administração e arrendamento de bens imóveis, prestação
de serviços de planeamento e elaboração de estudos e projectos na
área da construção civil.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá intervir na constituição de outras sociedades,
bem como adquirir ou alienar acções, quotas ou obrigações, próprias
ou alheias, e realizar sobre elas todas as operações convenientes ao
interesse social.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro, representado por 50 000 acções de valor nominal de
1 euro cada uma.

2 — As acções são ao portador, não registadas, salvo se algum
accionista pedir que, todas ou algumas que possua, se registem ou se
convertam em nominativas.

As despesas de conversão ou de registo das acções ao portador fi-
cam a cargo do accionista que o solicitar.

3 — As acções podem incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100,
500, 1000, 5000, 10 000 ou mais acções, sendo permitida a sua divi-
são ou concentração por conta dos accionistas que o solicitem.

4 — Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão a assinatura de dois administradores por chancela ou
reproduzidas por meios mecânicos.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a transmissão de acções aos descendentes ou ascen-
dentes directos até ao 2.º grau e cônjuges dos respectivos titulares. A
transmissão a estranhos tem que ser comunicada à sociedade com
indicação do lote de acções a vender, do valor unitário de venda e da
identificação da entidade a quem se pretende vender, reservando-se à
sociedade, em primeiro lugar, e aos accionistas, em segundo lugar, o
direito de preferência. Para o efeito, o conselho de administração tem
cinco dias contados a partir da recepção da comunicação para fazer
convocar a assembleia geral, que decidirá sobre a opção pela socie-
dade ou pelos accionistas, procedendo, se for caso disso, a rateio entre
os interessados, proporcionalmente ao número de acções que cada um
detenha nesse momento. A sociedade tem 45 dias, contados a partir
da recepção da comunicação, para responder, findos os quais o ven-
dedor pode negociar as acções livremente.

2 — Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor
real determinado nos termos previstos na alínea c) do n.º 3 do ar-
tigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 — Os aumentos de capital social que, de futuro, se tornarem
necessários à equilibrada expansão da sociedade, e as modalidades da
respectiva realização, serão deliberados em assembleia geral, sem pre-
juízo da obtenção das autorizações impostas por lei e pelo número
seguinte.

2 — Na subscrição de acções emergentes de qualquer aumento de
capital, os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição
de novas acções na proporção das que, na época, possuírem.

3 — Na hipótese de haver accionistas que não queiram exercer o
direito de preferência que lhes cabe, as acções que lhes competiriam
serão rateadas pelos accionistas subscritores do aumento que decla-
rem pretendê-las até 10 dias a contar da comunicação feita pela so-
ciedade, por meio de carta registada com aviso de recepção, do nú-
mero de acções não subscritas, rateio que deve ser efectuado entre
esses accionistas de acordo com a proporção das acções que possuí-
rem.

4 — Até ao limite de 5 000 000 de euros de capital social, poderá
o conselho de administração, por uma ou mais vezes e por entradas
em dinheiro, deliberar aumentar o capital social, por excepção ao
consignado no n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias além das
entradas, devendo o montante, elementos essenciais e o carácter
oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar acções, nominativas ou ao
portador, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-

ponibilidade do respectivo titular, em virtude de arresto, penhora,
arrolamento ou qualquer outro acto que venha a implicar venda, ou
arrematação judicial em qualquer processo e em qualquer tribunal.

2 — No caso referido na alínea b), o valor da amortização será o
correspondente ao valor nominal das acções, sendo o respectivo pa-
gamento fraccionado em duas prestações a efectuar dentro de seis
meses e um ano, após a deliberação de amortização.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações nos termos legalmente
previstos e em conformidade como o que for deliberado pelo conse-
lho de administração.

2 — As obrigações poderão ser convertíveis, ou não, em acções.
3 — Na subscrição das obrigações que forem emitidas gozam os

accionistas do direito de preferência na proporção do número de ac-
ções de que forem titulares.

4 — A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir obrigações
próprias.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é composta por todos os sócios com direi-
to a voto.

2 — Só tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções, dado que a cada 100 acções caberá 1 voto.

3 — Para efeito dos números antecedentes torna-se necessário que
os accionistas tenham procedido ao averbamento ou depósito das suas
acções nos cofres da sociedade até oito dias antes da assembleia, sob
pena de nela não poderem participar.

4 — Equivale ao depósito na sociedade o documento de depósito
emitido por qualquer instituição de crédito onde as mesmas se encon-
trem depositadas.

5 — Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral por meio de carta dirigida ao presidente da mesa,
nos termos do preceituado no artigo 380.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos entre os accionistas ou estranhos por um período
de quatro anos.

ARTIGO 13.º

1 — As reuniões ordinárias das assembleias gerais realizar-se-ão nos
três meses imediatos ao do termo de cada exercício social.

2 — As assembleias gerais realizar-se-ão ainda sempre que requeri-
das por qualquer membro do conselho de administração, pelo fiscal
único ou por qualquer accionista ou conjunto de accionistas que re-
presentem, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 14.º

1 — As assembleias gerais poderão constituir-se e deliberar valida-
mente, em primeira convocação, quando se acharem presentes ou
representados accionistas cujas acções representem, pelo menos, 60 %
do capital social.

2 — Em segunda convocação, poderá a assembleia geral reunir e
deliberar seja qual for o capital representado.

3 — Pode, na convocatória da assembleia geral, ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir na primeira data marcada, contanto que entre as duas medeie
mais de 15 dias.

4 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, salvo se legal ou contratualmente for exigida maioria es-
pecial.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 15.º

1 — A administração e representação da sociedade competirão a
um conselho de administração formado por três, cinco ou sete mem-
bros, dispensados de caução, que podem não ser accionistas da socie-
dade, eleitos em assembleia geral por um período de quatro anos.

2 — O conselho de administração fixará as datas ou periodicidade
das respectivas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sem-
pre que seja convocado pelo seu presidente ou pelo vice-presidente
em exercício ou a pedido de, pelo menos, dois dos seus membros.

ARTIGO 16.º

1 — Sem prejuízo das atribuições que, por lei, lhe serão generica-
mente atribuídas, são conferidos ao conselho de administração os mais
amplos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os
actos conducentes à melhor realização do objecto social e, em espe-
cial, são-lhe conferidos os seguintes poderes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo comprometer-se com árbitros;

b) Confessar, desistir e ou transigir, nos termos e condições que
melhor entender, em quaisquer processos e em quaisquer tribunais;

c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens ou
direitos para e da sociedade;

d) Celebrar contratos de arrendamento, modificá-los e ou extin-
gui-los;

e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos e instalações
para e da sociedade;

f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e realizar
outras operações de crédito permitidas por lei;

g) Constituir mandatários para a prática de determinados actos
definindo a extensão dos respectivos mandatos.

2 — O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento.

3 — Qualquer membro do conselho pode fazer-se representar por
outro membro, mediante simples carta dirigida ao presidente.

4 — Em caso de empate nas votações, o presidente, ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

5 — O conselho de administração poderá, por simples acta, dele-
gar em um ou mais membros a competência e os poderes de gestão,
ficando a sociedade obrigada dentro dos limites da gestão delegada.

ARTIGO 17.º

1 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
c) Pela assinatura de um dos administradores no uso de poderes

delegados pelo conselho de administração e nos limites desses pode-
res;

d) Pela assinatura de um mandatário, nos termos referidos na
alínea g) do n.º 1 do artigo 16.º destes estatutos;

e) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário com
poderes para o acto.

2 — Os actos de mero expediente são válidos com a assinatura de
qualquer membro do conselho de administração ou de um procurador.

3 — Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios obrigar a sociedade em quaisquer actos e ou contratos estranhos
ao objecto e aos negócios sociais.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 18.º

1 — A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e a um suplente.

2 — O fiscal único e o suplente serão obrigatoriamente revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 — O fiscal único e o suplente serão eleitos por períodos de qua-
tro anos.

CAPÍTULO VI

Aplicação de resultados e disposições finais

ARTIGO 19.º

1 — Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, o qual deverá
coincidir com o ano civil, que não sejam necessários para cobrir
prejuízos transitados ou reconstituir reservas impostas por lei, será
dado o destino deliberado em assembleia geral, sob proposta do con-
selho de administração e parecer do fiscal único, sem prejuízo do
preceituado na lei quanto ao fundo de reserva legal.

2 — A assembleia geral pode deliberar, por maioria simples, que
seja levada a reservas a totalidade dos lucros distribuíveis.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabeleci-
dos na lei.

2 — Em caso de dissolução serão liquidatários os membros do con-
selho de administração que estiverem em exercício, os quais se pauta-
rão pelas disposições legais em vigor à data da liquidação.

3 — Em virtude da liquidação pode ser transmitido todo o patri-
mónio activo e passivo da sociedade para os accionistas que o pre-
tendam, observando-se o disposto no artigo 148.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

4 — Quando mais que um accionista pretender que lhe seja trans-
mitida a globalidade do património e não haja acordo entre os inte-
ressados, proceder-se-á a licitação entre os interessados.
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ARTIGO 21.º

1 — As eventuais questões que surjam entre os accionistas entre si
ou entre um e ou vários e a sociedade, no que respeitar a questões
sociais, serão dirimidas por um tribunal arbitral, com expressa renún-
cia a qualquer outro, que julgará segundo o direito aplicável e a equi-
dade.

2 — A composição do tribunal arbitral, a escolha dos juízes e a
organização do processo reger-se-ão pelas regras legalmente aplicá-
veis.

ARTIGO 22.º

1 — É permitida a reeleição dos membros dos corpos sociais por
uma ou mais vezes.

2 — Os membros dos corpos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão em funções até serem devi-
damente substituídos.

ARTIGO 23.º

Se a sociedade for eleita ou nomeada para a mesa da assembleia
geral, conselho de administração ou conselho fiscal de qualquer outra
sociedade será representada por membro de conselho de administra-
ção ou por procurador ou mandatário especialmente constituído para
esse efeito.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2005. — O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2009982037

CASTELO DE PAIVA

ROCHA, TEIXEIRA & CORREIA, L.DA

Sede: Nojões, Real, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 19/770201; identificação de pessoa colectiva n.º 500620431;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20051230.

Certifico que o texto seguinte é reprodução integral da inscrição
n.º 5:

5 — Apresentação n.º 1/20051230.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222604

CERNE, SGPS, S. A.

Sede: Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 365/20010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505296977;
data do depósito: 20050831.

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

29 de Dezembro de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2012400736

CERNE, SGPS, S. A.

Sede: Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 365/20010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505296977;
data do depósito: 20050711.

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

29 de Dezembro de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2012400728

ESTARREJA

PAINTING SEA — PINTURAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula
n.º 1278/050118; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/050118.

Certifico que, por escritura de 18 de Janeiro de 2005, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Coimbra, a fl. 132 do
livro n.º 292-A, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelos seguintes artigos.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Painting Sea — Pinturas de Cons-
trução Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua do Olho de Água, 77, fre-
guesia de Pardilhó, concelho de Estarreja.

2 — A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: execução de pinturas na cons-
trução civil, revestimento de pavimentos e paredes, limpeza e manu-
tenção de telhados; construção civil; compra e venda de bens imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim; e comércio de equipamentos
e produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim
Valente de Pinho e Alfredo Bastos da Fonseca.

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 nomeado gerente o
sócio Alfredo Bastos da Fonseca.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
obrigatória a intervenção do gerente Alfredo Bastos da Fonseca, bas-
tando, para os actos de mero expediente, a assinatura de um qualquer
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição fi-
xadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 105 — 31 de Maio de 2006 10 678-(137)

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.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002405760

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

E. TEIXEIRA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1060/770302; identificação de pessoa colectiva n.º 500683611;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/051230.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por acordo
dos sócios, tendo as contas sido aprovadas em 29 de Julho de 2005,
nada havendo a partilhar.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999238

PECUÁRIA DO GONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4751/050907; identificação de pessoa colectiva n.º 500909318;
inscrição n.º 11, averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 11 e inscri-
ção n.º 14; números e data das apresentações: 9, of. 10, of. 11 e 12/
051230.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 510,82 euros, sen-
do 0,02 euros para ajustamento do capital social redenominado à soma
das quotas, e 510,80 euros, subscrito pelo sócio José Elísio de Almeida
Patinha, para aumento do valor nominal da sua quota;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 7.º do contrato social, cuja re-
dacção é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos termos
da escrituração social, é de 5000 euros e corresponde à soma de nove
quotas, sendo oito no valor nominal de 498 euros e 80 cêntimos cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Aleixo de Almeida Patinha,
Júlio Armando de Almeida Patinha, Almiro Bandeira Henriques, e
cinco à própria sociedade, e uma no valor nominal de 1009 euros e
60 cêntimos, pertencente ao sócio José Elísio de Almeida Patinha.

ARTIGO 7.º

A administração e gerência da sociedade e a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas, com dispen-
sa de caução, pelos sócios José Elísio de Almeida Patinha, Júlio Ar-
mando de Almeida Patinha e Aleixo de Almeida Patinha, eleitos ge-
rentes em assembleia geral e perante esta responsáveis para o biénio
de 2004-2005, podendo designar mandatários, que serão obrigatoria-
mente sócios, todos ou parte dos seus poderes, por prazo não supe-
rior a 60 dias.

§ 1.º A sociedade obriga-se pelas assinaturas de dois gerentes, sendo
obrigatoriamente uma delas a assinatura do gerente José Elísio de
Almeida Patinha.

c) Os gerentes Aleixo de Almeida Patinha e Júlio Armando de
Almeida Patinha cessaram as suas funções em 29 de Julho de 2004,
por renúncia;

d) Foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social, cuja re-
dacção é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pecuária do Gonde, L.da, e tem a sua
sede na Travessa da Igreja, 380, freguesia de Loureiro, concelho de
Oliveira de Azeméis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos termos
da escrituração social, é de 5000 euros e corresponde à soma de nove
quotas, sendo oito no valor nominal de 498 euros e 80 cêntimos cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Ana Cristina de Figueiredo
Patinha, Carla Alexandra de Figueiredo Patinha e Almiro Bandeira
Henriques e cinco à própria sociedade, e uma no valor nominal de
1009 euros e 60 cêntimos, pertencente ao sócio José Elísio de Al-
meida Patinha.

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

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998878

CIDALINA FERREIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1622/830418; identificação de pessoa colectiva n.º 501418288;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 7/051229.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi aditado o artigo 3.º do pacto social,
cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
demais valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde
à soma de quatro quotas de 1250 euros cada, sendo uma de cada só-
cio: Cidalina de Bastos Ferreira, Raúl da Silva Costa, Maria Manuela
Ferreira da Costa Pinho e Gonçalo da Costa Pinho.

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

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998835

MÁRIO SOARES & VÍTOR ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3797/000906; identificação de pessoa colectiva n.º 505015838;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/051229.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, Mário de Sousa Soares e Vítor Manuel da Costa
Rosa, tendo as contas sido aprovadas em 28 de Dezembro de 2005,
nada havendo a partilhar.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999149

VALENTE & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1623/830419; identificação de pessoa colectiva n.º 501416099;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 4/051221.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi transformada em sociedade unipes-
soal por quotas, por deliberação de 21 de Dezembro de 2005, que
aprovou o contrato pelo qual a sociedade passa a reger-se, integrado
por seis cláusulas, que a seguir transcreve:

Pacto social

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma M. Isabel J. Valente, Unipessoal,
L.da, e tem a sede no lugar de Vacaria, freguesia de Carregosa, conce-
lho de Oliveira de Azeméis.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o fabrico e venda de componen-
tes para a indústria de calçado.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 59 855 euros e 74 cêntimos,
representado por duas quotas no valor nominal de 29 927 euros e
87 cêntimos cada uma, pertencentes à sócia Maria Isabel de Jesus Va-
lente.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, sendo já gerente a sócia Maria Isabel de Jesus
Valente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça
e poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 300 000 euros, desde que aprovados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si, desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998754

GELAZEMÉIS — ULTRA-CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4299/020626; identificação de pessoa colectiva n.º 506019900;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/051229.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi efectuado o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 29 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2004106956

GANDRA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4549/040326; identificação de pessoa colectiva n.º 506794202;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/051229.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, Jorge Manuel Carvalho Teixeira e Helena Fernanda
Ferreira dos Santos Pinto Martins, tendo as contas sido aprovadas
em 3 de Novembro de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999165

TAVARES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1931/880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501924353;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/051222.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi deslocada a sede para a Rua do
Dr. António Joaquim de Freitas, 150, Oliveira de Azeméis.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999254

HENRIQUE & BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4726/050712; identificação de pessoa colectiva n.º 506884570;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/051221.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi alterado o artigo 8.º do contrato
social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
um sócio ou não sócio, ficando desde já nomeado gerente o sócio
António Manuel de Sousa Correia Belém.

2 — A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
3 — Ao gerente são conferidos os mais amplos poderes de gestão,

representando a sociedade perante terceiros e praticando, em geral,
todos os actos tendentes à realização do objecto social.

4 — Em especial, compete ao gerente:
a) Administrar e representar a sociedade, em juízo e fora dele;
b) Adquirir e alienar viaturas automóveis, podendo assinar os com-

petentes contratos de financiamento;
c) Adquirir, onerar, arrendar e dar de arrendamento e alienar quais-

quer bens imóveis e direitos;
d) Constituir mandatários da sociedade;
e) Adquirir, alienar ou onerar participações em sociedades, quais-

quer que sejam os respectivos objectos, reguladas por leis especiais ou
não, e em agrupamentos complementares de empresas, nos termos
dos n.os 3 e 4 do artigo 11.º do Código das Sociedades Comerciais;

f) Contrair empréstimos e outras espécies de financiamento e rea-
lizar quaisquer operações de comércio que não sejam vedadas por lei.

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

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998746

CASO ÚNICO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4211/020222; identificação de pessoa colectiva n.º 506053881;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/051222.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, Durvalino Pereira Conceição, Gonçalo da Silva
Pereira e Gabriel da Silva Pereira, tendo as contas sido aprovadas em
21 de Dezembro de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998800

SÉCULUS 2000 — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3653/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504692348;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/051228.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi efectuado o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 27 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998827
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11 MILES — SERVIÇOS DE ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4177/020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505500914;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/051228.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, Edgar Pinto Silva e Cândida Luísa Martins Borges.
Prazo para a liquidação: três anos a partir de 27 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998568

LUCIVAL — SOCIEDADE HOTELEIRA MONTE VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1693/841121; identificação de pessoa colectiva n.º 501515798;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/051229.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, Armando da Silva Valente e Lucília da Silva Russo
Valente, tendo as contas sido aprovadas em 23 de Dezembro de 2005,
nada havendo a partilhar.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999122

AUGUSTO PINHO SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4477/030828; identificação de pessoa colectiva n.º 506685705;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/051229.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo do único sócio, Augusto de Pinho Santos, tendo as contas sido
aprovadas em 16 de Dezembro de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999130

SOARES & TERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4099/011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505776103;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/051229.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, José Fernando Matos Terra e Hélder Martins Soares
da Costa, tendo as contas sido aprovadas em 7 de Novembro de 2005,
nada havendo a partilhar.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999157

SÉRGIO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1485/820120; identificação de pessoa colectiva n.º 501253556;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/051222.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, tendo as contas sido aprovadas em 16 de Dezem-
bro de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2008998606

ELECTRO RENOVADORA CESARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2145/891020; identificação de pessoa colectiva n.º 502238216;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/051222.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, tendo as contas sido aprovadas em 19 de Dezem-
bro de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2008998592

A. PRAÇA & AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3926/010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505279550;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/051221.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, José Luís de Magalhães Aguiar Pereira e Alexandre
Soares Praça, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Dezembro de
2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2008998614

RODRIGUES & QUINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3424/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504182552;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/051221.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, Joaquim Valente Quinta e Manuel Augusto Mar-
ques Rodrigues, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Dezembro
de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2008998533

IDÁLIO SIMÃO DA SILVA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2187/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502306149;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 7/051220.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi alterado o artigo 3.º do pacto social,
cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com
os demais valores constantes da escrita, é de 75 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas de 37 500 euros cada, pertencentes à
única sócia, Maria José da Costa Pinto.

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

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2008998762

FARMAZE — PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4790/051220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
051220.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que entre Sérgio Danilo da Silva Valente e
mulher, Mary Carmen de Sousa Santos, casados na comunhão de ad-
quiridos, residentes na Rua do Engenheiro Arantes e Oliveira, 103,
7.º, direito, Oliveira de Azeméis, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma FARMAZE — Produtos Farmacêuti-
cos, L.da, com sede na Rua de Eça de Queirós, 30, freguesia e conce-
lho de Oliveira de Azeméis.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação social, quer no País quer no estrangeiro.

2.º

1 — O objecto da sociedade é comércio a retalho de produtos far-
macêuticos (dentro do actual quadro legal) médicos, cosméticos e de
higiene.

2 — A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente ou participar em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por duas quotas de 7500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 — A gerência será remunerada ou não, consoante for deliberado
em assembleia geral, e será exercida pelos sócios.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
exceptuando os actos de mero expediente, e a movimentação de contas
bancárias, a débito e a crédito, e a requisição de cheques, em que será
suficiente a intervenção de um só gerente.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares por deliberação da
assembleia geral tomada por unanimidade de todos, até ao décuplo do
capital social.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2008998738

SISCOUTO — SISTEMAS INTELIGENTES
PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4233/020313; identificação de pessoa colectiva n.º 506063534;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/051220.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, Rui Pedro dos Santos Couto e Ana Isabel dos San-
tos Couto, tendo as contas sido aprovadas em 2 de Dezembro de 2005,
nada havendo a partilhar.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2008998720

EMPRESA DE TRANSPORTES
ÁLVARO FIGUEIREDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 537/670531; identificação de pessoa colectiva n.º 500017921;
inscrições n.os 27 e 28; números e data das apresentações: 9 e 10/
050802.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que:

a) Foi totalmente remodelado o pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

b) Foram designados, por deliberação de 20 de Julho de 2005, e
para o mandato em curso, mais dois membros para o conselho de

administração, que passam assim a ser em número de cinco: Nomea-
dos: vogais: Maria do Carmo Guedes Antunes de Oliveira, casada,
residente na Rua do Campo Alegre, 492, 4.º, esquerdo, Porto, e Ar-
mando Costa Leite de Pinho, casado e residente na Quinta Pombal
São Tiago, Codal, Vale de Cambra.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, contendo o contrato da sociedade Empresa
de Transportes Álvaro Figueiredo, S. A.

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a firma Em-
presa de Transportes Álvaro Figueiredo, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar da Pereira, freguesia de
Santiago de Riba-Ul, concelho de Oliveira de Azeméis.

2 — Por deliberação do conselho de administração a sociedade pode
deslocar a respectiva sede, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, e pode estabelecer e encerrar quaisquer formas de
representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem, sua armazenagem, logística e comer-
cialização de mercadorias relacionadas com a sua actividade.

2 — A sociedade poderá participar, sem limite, no capital de ou-
tras sociedades de responsabilidade limitada que tenham objecto dife-
rente do seu, bem como de sociedades reguladas por leis especiais, em
consórcios, em agrupamentos complementares de empresas e em
agrupamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções ou obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
3 500 000 euros e encontra-se representado por 700 000 acções de
valor nominal unitário de 5 euros.

2 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, podendo assumir a forma de representação titulada ou
escritural.

3 — Sendo tituladas, as acções serão representadas por títulos de
1, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e múltiplos de 5000 acções, sendo
permitido o seu desdobramento, concentração e, nas condições legal-
mente exigíveis, a sua conversão em escriturais.

4 — O custo das operações de conversão de acções, de desdobra-
mento e concentração de títulos, será suportado pelos accionistas que
tais operações requererem, nos termos fixados pela assembleia geral
em deliberação tomada para o efeito.

ARTIGO 5.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá:
a) Proceder à emissão de acções escriturais e, bem assim, proceder

à conversão nestas de acções tituladas;
b) Proceder à emissão de acções preferenciais de qualquer tipo,

remíveis ou não;
c) Realizar as operações sobre acções próprias, nos termos permi-

tidos por lei;
d) Exigir a todos os accionistas a realização de prestações acessó-

rias, gratuitas ou onerosas, na directa proporção da participação de-
tida, até ao montante de 2 500 000 euros, as quais poderão ser reali-
zadas em dinheiro e seguir o regime de prestações suplementares de
capital.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer dos tipos
legalmente previstos e que poderão ser meramente escriturais.

2 — Dentro dos limites fixados na lei, a sociedade poderá adquirir
obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações não proi-
bidas por lei.
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3 — A sociedade poderá emitir warrants autónomos sobre valores
mobiliários próprios, nos termos previstos na lei e nas condições
estabelecidas por deliberação dos accionistas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral é formada por todos os accionistas com
direito de voto.

2 — Têm direito de voto os accionistas titulares de, pelo menos,
1000 acções ordinárias registadas em seu nome, tratando-se de ac-
ções nominativas tituladas, ou registadas em conta de registo indivi-
dualizado de valores mobiliários, tratando-se de acções escriturais, ou
depositadas na sede da sociedade ou em qualquer intermediário finan-
ceiro, tratando-se de acções tituladas ao portador, em qualquer caso
até 10 dias antes da data designada para a reunião da assembleia geral,
e desde que comprovem, perante a sociedade, aquele registo, o depó-
sito junto de intermediário financeiro ou o bloqueio das acções que
dele forem objecto, até cinco dias antes da mencionada data.

3 — A cada 1000 acções corresponde 1 voto na assembleia geral.
4 — As accionistas possuidores de um número de acções inferior

ao mínimo exigível para a atribuição de 1 voto, poderão agrupar-se
por forma a perfazer tal número, designando de entre si um represen-
tante.

5 — Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar
nas reuniões da assembleia geral nos termos legais, enquanto que os
accionistas pessoas colectivas poderão fazer-se representar por quem
para o efeito designarem.

6 — Para os efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 anteriores, os ins-
trumentos de representação necessários deverão assumir a forma de
documento escrito e assinado pelo mandante.

7 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — Compete em especial à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação da administração e fiscalização da socie-

dade;
d) Eleger a mesa da assembleia geral, o conselho de administração

e o fiscal único;
e) Deliberar sobre a emissão de obrigações;
f) Deliberar sobre a realização de prestações acessórias;
g) Deliberar sobre a constituição de sociedades, a subscrição, aqui-

sição, oneração e alienação de participações sociais;
h) Deliberar, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º, sobre a realização

de investimentos da sociedade superiores a metade do valor das amor-
tizações do exercício imediatamente anterior ao da realização do in-
vestimento, conforme documentos de prestação de contas aprovados
nos termos legais;

i) Deliberação sobre quaisquer alterações dos estatutos.
2 — Compete ainda à assembleia geral deliberar sobre todos os

assuntos para os quais haja sido expressamente convocada, bem como
sobre todas as matérias que estatutária ou legalmente lhe sejam atri-
buídas.

ARTIGO 10.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
dois secretários, que poderão ou não ser accionistas.

2 — A convocação da assembleia geral faz-se nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral reunirá ordinariamente no prazo legal, a
fim de deliberar sobre as matérias que sejam da competência da as-
sembleia geral anual e ainda sobre todos os assuntos de interesse para
a sociedade expressamente indicados na respectiva convocatória.

2 — A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que
para o efeito convocada pelo presidente da mesa, por iniciativa pró-
pria ou mediante requerimento do conselho de administração, do fis-
cal único ou de accionistas titulares de acções representativas de, pelo
menos, 5 % do capital social.

3 — A assembleia geral só poderá reunir em primeira convocató-
ria encontrando-se presente ou representado mais de 50 % do capital
social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração é composto por três, cinco, sete
ou nove administradores, sendo um deles presidente, todos eleitos pela
assembleia geral.

2 — Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substituído
pelo vogal do conselho de administração que este designar para o efeito.

ARTIGO 13.º

1 — Compete, em especial, ao conselho de administração:
a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e
celebrar convenções de arbitragem;

b) Adquirir, alienar ou onerar direitos sobre móveis, excluindo
participações sociais, e imóveis;

c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e
as normas de funcionamento interno, designadamente sobre o pes-
soal e a sua remuneração;

d) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

e) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao
objecto social que não caibam na competência atribuída a outros ór-
gãos sociais;

f) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei,
pelos estatutos ou pela assembleia geral.

2 — Dependem de prévia deliberação da assembleia geral a decisão
sobre a realização de quaisquer investimentos da sociedade superiores
a metade do valor das amortizações do exercício imediatamente an-
terior ao da realização do investimento, conforme documentos de
prestação de contas aprovados nos termos legais.

3 — O conselho de administração poderá, mediante deliberação para
o efeito, designar de entre os seus membros um ou mais administra-
dores ou uma comissão executiva, constituída por um número ímpar
de administradores, em quem pode delegar algum ou alguns poderes de
gestão corrente da sociedade, designadamente os mencionados no
número anterior.

ARTIGO 14.º

1 — O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo respectivo presidente ou dois administradores e, pelo me-
nos, uma vez em cada semestre do calendário. As convocatórias se-
rão efectuadas com oito dias de antecedência, salvo em caso de
urgência reconhecidos pelo presidente, em que a antecedência será
um dia.

2 — O conselho de administração não poderá deliberar validamente
sem que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros
em exercício, sendo as deliberações tomadas por maioria dos votos
presentes, cabendo ao presidente ou a quem legalmente o substitua
voto de qualidade. Em casos de urgência, como tal reconhecidos pelo
presidente, são admitidos votos por correspondência.

3 — Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
respectivo presidente, sendo cada instrumento de representação váli-
do apenas uma vez.

ARTIGO 15.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
b) Pelas assinaturas de um administrador e de um procurador, den-

tro dos limites da procuração a este conferida;
c) Pela assinatura de um administrador ou de um procurador, no

âmbito dos poderes a cada um deles conferidos para a prática de acto
certo e determinado, ou para a prática de certa e determinada catego-
ria de actos.

2 — Para os actos de mero expediente, no endosso de cheques para
depósito bancário em contas da sociedade, no saque e endosso de le-
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tras de câmbio, a sociedade obriga-se de apenas um administrador ou
de um procurador.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, que serão eleitos pela assembleia geral.

2 — O fiscal único e o respectivo suplente serão revisores oficiais
de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

No decurso de cada exercício a sociedade poderá distribuir aos seus
accionistas adiantamentos sobre os lucros, observadas as disposições
legais aplicáveis.

ARTIGO 18.º

1 — O mandato dos órgãos sociais tem a duração de quatro anos,
sendo permitida a reeleição.

2 — Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
após a respectiva eleição, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades, permanecendo em funções até à eleição de quem deva subs-
tituí-los.

ARTIGO 19.º

A remuneração dos titulares dos órgãos sociais será fixada por uma
comissão de remunerações composta por três membros eleitos por
um período de quatro anos pela assembleia geral, os quais elegerão de
entre eles o presidente, que disporá de voto de qualidade.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos legais.
2 — A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições legais apli-

cáveis e pelas deliberações dos accionistas tomadas em assembleia geral.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010473850

RUI CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4075/011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505603691;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/051230.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo do único sócio, Rui Manuel de Castro Correia, tendo as contas
sido aprovadas em 28 de Dezembro de 2005, nada havendo a parti-
lhar.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999203

LAMECAR — ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2197/900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502320524;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/051230.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios, Luís António Monteiro de Amorim e Nilza Maria
Pereira da Silva Monterroso Amorim, tendo as contas sido aprovadas
em 29 de Dezembro de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999181

J. PRADO CORREIA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 772/711130; identificação de pessoa colectiva n.º 500146543;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 2/051230.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 10 000 euros, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios, para aumento do valor
nominal das suas quotas e do seguinte modo: os sócios Joaquim do
Prado Correia e Armandino Domingues, cada um com 4000 euros, e
o sócio Alfredo do Prado Correia, casado com Maria Alice Borges de
Pinho Alves na separação de bens, com 2000 euros;

b) Foram alteradas as cláusulas 1.ª e 3.ª do pacto social, cuja
redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Prado Correia & C,ª, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 125, freguesia de Macieira de
Sarnes, concelho de Oliveira de Azeméis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 22 500 euros, dividido em três quotas, duas no
valor nominal de 9000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Joaquim do Prado Correia e Armandino Domingues, e outra
no valor de 4500 euros, pertencente ao sócio Alfredo do Prado Cor-
reia.

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

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998843

TAVOL — PRODUTOS SIDERÚRGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3182/970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503836389;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 1/051230.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que sociedade foi dissolvida por acordo dos
sócios.

Encerramento e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 12 de
Dezembro de 2005.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999173

ATRIBUTOS — COMERCIALIZAÇÃO
DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3859/010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505295776;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/051230.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por acordo
dos sócios, Maria Manuela de Matos Pereira da Silva e Nuno Miguel
Pereira Rodrigues da Silva, tendo as contas sido aprovadas em 29 de
Dezembro de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008999220

TRANSDEV — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
PORTUGUESES SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4584/040714; identificação de pessoa colectiva n.º 504250302;
data da apresentação: 29122005.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados, e certificação legal de contas
e relatório e parecer do fiscal único).

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998860

FIRMINO QUINTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4288/020614; identificação de pessoa colectiva
n.º 506190749; averbamentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 6; números e data das apresentações: of. 7, of. 8, of. 9 e
10, 11 e 12/051222.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Cessaram as suas funções os gerentes Firmino Quinta de Olivei-
ra, Pedro Quinta Fernandes e Nelson Jorge Quinta Fernandes, em
14 de Novembro de 2005, por renúncia;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto social, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 27 500 euros, pertencente à sócia Creixoauto — Combustíveis e
Lubrificantes, L.da, e a outra do valor nominal de 22 500 euros, per-
tencente à sócia Guimapetróleos, L.da

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares por
deliberação unânime até ao triplo do valor das quotas.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, poderá ser exercida quer por só-
cios quer por não sócios.

2 — A sociedade é administrada e representada por dois gerentes.
3 — Porém, ficam desde já designados gerentes José Manuel Fer-

nandes Antunes, casado, residente na Rua de Manuel Saraiva Bran-
dão, 207, 1.º, direito, da freguesia de Creixomil, do concelho de Gui-
marães, e Joaquim Augusto Ferreira da Silva, casado, residente na
Praceta dos Temudos, 20, da freguesia de Canelas, do concelho de
Vila Nova de Gaia.

4 — Para todos os actos e contratos, incluindo a compra e venda
de imóveis e de veículos automóveis, a sociedade obriga-se com as
assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998797

LEGTACH — COMÉRCIO DE LEGUMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4333/020829; identificação de pessoa colectiva n.º 506297896;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/051222.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi designado vogal do conselho
de administração, por deliberação de 26 de Outubro de 2004, Angel
Rey Garcia, casado, residente na Avenida do Príncipe de Astúrias, 14,
1.º, C, 24 007, León, Espanha, em substituição de Eduardo Giner
Hernandez.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998789

FERNANDO CARDOSO NUNES DA SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4048/010905; identificação de pessoa colectiva
n.º 505681102; data da apresentação: 30 de Dezembro de
2005.

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

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998851

SÓNIA VALENTE DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4205/020215; identificação de pessoa colectiva
n.º 506035077; inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresen-
tações: 1 e 2/051228.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi alterado o artigo 1.º do contrato social, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sónia Valente da Silva, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Padre José Manuel Soares Albergaria, sem
número de polícia, lugar da Costa, freguesia de Vila de Cucujães, con-
celho de Oliveira de Azeméis.

b) A sociedade foi dissolvida por deliberação da única sócia, Sónia
Patrícia Valente da Silva, tendo as contas sido aprovadas em 21 de
Dezembro de 2005, nada havendo a partilhar.

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

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008998819

SEVER DO VOUGA

SILVA, COUTINHO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 651/20041108; identificação de pessoa colectiva n.º P-
-507160053; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20041108.

Certifico que entre:
1) João Pedro Tavares da Silva, casado com Dina de Almeida Can-

cela na comunhão de adquiridos, residente em Vales, freguesia e con-
celho de Sever do Vouga;

2) Luís Filipe Tavares da Silva Pedro, casado com Carla Elisa-
bete Almeida Jesus Bastos na comunhão de adquiridos, residente
no Edifício Laranja, 3.º, esquerdo, freguesia e concelho de Sever
do Vouga; e

3) Nuno Tavares Coutinho, casado com Maria Helena Tavares
Rodrigues na comunhão de adquiridos, residente no Edifício Casa Par-
que IV, 2.º, direito, freguesia e concelho de Sever do Vouga,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Silva, Coutinho & Pedro, L.da, e
tem a sua sede em Sever do Vouga, na Rua da Corredoura, Edifício da
Torre, rés-do-chão, freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

2 — A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.
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ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: comércio a retalho e aluguer de
cassetes de vídeo, DVD, CD e electrodomésticos; exploração de má-
quinas de venda automática.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais no valor
nominal de 2000 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que esta careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 60 000 euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

Mais declaram os outorgantes:
Que o capital social foi depositado hoje, na agência em Sever do

Vouga do Finibanco, S. A., numa conta aberta em nome da sociedade,
o que declararam sob sua inteira responsabilidade;

Que, na qualidade de únicos sócios, autorizam desde já os gerentes
a procederem ao levantamento do capital social para fazer face às
despesas de constituição, registo e instalação da sociedade, bem como
às despesas de aquisição de equipamento necessário à prossecução do
objecto social e a celebrarem em nome da sociedade contratos de
compra e venda de bens móveis e imóveis, arrendamento e leasing,
assumindo a sociedade todos os direitos e obrigações decorrentes des-
ses negócios jurídicos, com o registo definitivo do contrato de socie-
dade.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2006947532

BEJA
ALVITO

MANUEL & VIANA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 62/
20020326; identificação de pessoa colectiva n.º 505844583; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20050118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo: alteração parcial do pacto.

Aditado o artigo 8.º
ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social e na proporção das respectivas quotas, desde
que deliberado por unanimidade dos votos representativos de todo o
capital social.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Jesus
Pinto Fragoso Lopes Branquinho. 2001457081

MOURA

FOA — GESTÃO, CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua da Verga, 39, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 271/
970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503884227; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/061205.

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

5 — Apresentação n.º 1/061205.
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010436814

GORHEL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 464/
051124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
241105.

Certifico que Rui Miguel Correia Gorgulho, casado com Fernanda
de Fátima Rato Pica sob o regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Pias, concelho de Serpa, residente na Rua da Esperan-
ça, 28, 1.º, em Moura, freguesia de Santo Agostinho, concelho de
Moura, portador do bilhete de identidade n.º 8141889, emitido em
19 de Dezembro de 2001 pelos Serviços de Identificação de Beja,
contribuinte fiscal n.º 187708622, pretende constituir uma sociedade
unipessoal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

Contrato de sociedade unipessoal por quotas, elaborado
nos termos do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais

1.º

A sociedade adopta a denominação social de GORHEL, Serviços de
Manutenção Automóvel, Unipessoal, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Moura, na Zona Industrial de
Moura, lote 1, freguesia de Santo Agostinho, concelho de Moura.

2 — A gerência poderá criar ou extinguir agências, estabelecimen-
tos, delegações ou outras formas de representação que julgue conve-
niente.

3 — O sócio gerente, Rui Manuel Correia Gorgulho, não é sócio de
mais nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

3.º

A sociedade tem por objectivo a reparação auto e venda de peças
e acessórios auto a retalho.

4.º

O capital social é de 5000 euros e declaro, sob minha inteira res-
ponsabilidade, que já foi depositada em instituição de crédito a tota-
lidade da entrada em dinheiro em conta aberta para o efeito, integral-
mente realizado em dinheiro e correspondente a uma quota de igual
valor que pertence ao sócio Rui Miguel Correia Gorgulho.

5.º

1 — Poderão ser feitos pelo sócio os provimentos que a sociedade
careça, nos termos e condições a estabelecer nos respectivos contra-
tos de suprimento.

2 — O sócio pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações su-
plementares de capital até ao montante global de 5000 euros.

6.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 105 — 31 de Maio de 2006 10 678-(145)

7.º

Para validamente vincular a sociedade, em todos os actos, é neces-
sária a assinatura do seu gerente.

8.º

1 — Nos termos do previsto no artigo 270.º-F do Código das So-
ciedades Comerciais, o sócio único fica, desde já, autorizado a cele-
brar com a própria sociedade quaisquer tipo de negócios jurídicos,
devendo estes obedecer à forma legalmente prescrita e, em todos os
casos, observar a forma escrita.

2 — O sócio único deverá manter na sociedade os documentos
relativos aos negócios jurídicos celebrados com a própria sociedade
de modo a que possam a todo o tempo ser consultados por qualquer
interessado.

3 — O não cumprimento no disposto nos números anteriores im-
plica a nulidade dos negócios celebrados entre o único sócio e a socie-
dade e ainda a responsabilização ilimitada daquele.

9.º

O sócio poderá movimentar a conta, após o registo definitivo do
contrato de sociedade, nos termos do artigo 202.º, n.º 4, alínea a), do
Código das Sociedades.

10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação do sócio, sem necessidade de
alteração do contrato de sociedade.

11.º

A data a partir da qual o contrato produz efeito é a de 2 de No-
vembro de 2005, por ano e seguintes, sem qualquer duração eventual
e sem período de tempo determinado.

22 de Novembro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010436806

SÉRGIO GUERREIRO — REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 463/
051122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/221105.

Contrato de constituição de sociedade unipessoal por quotas

Certifico que Sérgio Manuel Ramos Guerreiro, natural de Amareleja,
casado no regime de comunhão de bens adquiridos com Maria Isabel
Janeiro Félix, contribuinte fiscal n.º 217435408, portador do bilhete
de identidade n.º 10691478, emitido em 27 de Abril de 2005 pelo
Centro de Identificação Civil e Criminal de Beja, residente na Rua do
Externato Paula Vicente, 10, 2.º, esquerdo, como único contraente,
constitui, pelo presente contrato de constituição originária de socie-
dade unipessoal por quotas, a sociedade Sérgio Guerreiro — Represen-
tação e Serviços, Unipessoal, L.da, que se regerá pelas seguintes cláu-
sulas:

CLÁUSULA 1.A

1 — A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal
por quotas.

2 — A firma da sociedade é constituída pela denominação Sérgio
Guerreiro — Representação e Serviços, Unipessoal, L.da

CLÁUSULA 2.A

1 — A sociedade terá sede instalada na Rua do Externato Paula
Vicente, 10, 2.º, esquerdo, Moura, concelho de Moura.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local, dentro do referido conselho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transferidas
ou fechadas, sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação social.

3 — O sócio gerente, Sérgio Manuel Ramos Guerreiro, não é sócio
de mais nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

CLÁUSULA 3.A

O objecto da sociedade consiste em serviços de angariação imo-
biliária e vendas à comissão. Consultoria e acompanhamento fi-
nanceiro.

CLÁUSULA 4.A

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e pertence exclusivamente ao único sócio, Sér-
gio Manuel Ramos Guerreiro.

2 — O sócio único, Sérgio Manuel Ramos Guerreiro, declara, sob
sua responsabilidade, que procedeu ao depósito integral do capital social
no Banco Espírito Santo, em Moura.

CLÁUSULA 5.A

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica a cargo do
sócio único ou de pessoa por este escolhida, ficando desde já nomeado
gerente o sócio, Sérgio Manuel Ramos Guerreiro, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

2 — A sociedade será representada, em juízo e fora dele, pelo só-
cio designado gerente, e poderá constituir mandatários para a prática
de actos certos e determinados.

3 — A sociedade desde já autoriza o gerente a proceder ao levan-
tamento do capital social depositado, a fim de fazer face às despesas
de constituição, registo e instalação da sociedade, e fixa ao gerente a
remuneração mensal de 750 euros.

CLÁUSULA 6.A

1 — A gerência tem os mais amplos poderes de gestão e de repre-
sentação da sociedade, competindo-lhe praticar todos os actos neces-
sários ou convenientes para a realização do objecto social, e, nomea-
damente:

a) Adquirir ou ceder por cessão de posição contratual ou qualquer
forma legalmente possível, qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para serviço da socie-
dade;

c) Comprar, vender ou permutar bens imóveis ou móveis sujei-
tos a registo, designadamente veículos automóveis, para e da so-
ciedade.

2 — O gerente não poderá obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos estranhos ao objecto social, tais como fianças, abona-
ções, letras de favor e outros actos semelhantes, ficando obrigado a
indemnizá-la, caso isso aconteça, por todos os danos causados.

CLÁUSULA 7.A

1 — A divisão e cessão de quotas em favor de terceiro é livre.
2 — No caso de morte ou interdição do sócio, a sociedade não se

dissolve e subsistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se
aqueles pretenderem fazer parte dela, nomeando um de entre si que a
todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

CLÁUSULA 8.A

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu ou reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

9 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010436792

MEGALQUEVA — PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO
DE EVENTOS CULTURAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque, 14, rés-do-chão,
Santo Agostinho, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 417/
031022; identificação de pessoa colectiva n.º 506591611; ins-
crições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 14 e 15/
181105.

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

7 — Apresentação n.º 14/181105.
Facto inscrito: nomeação de secretário e suplente de secretário;

secretário, Hugo Miguel Martins Guerreiro Machado, casado, Portas
de Moura, 17, Beja; suplente do secretário, Fernando Guerreiro Ma-
chado, casado, Rua do Escritor Julião Quintinha, 62, Beja.

Data: 8 de Novembro de 2005.
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8 — Apresentação n.º 15/181105.
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 10 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010436784

ODEMIRA

IMOMARTINS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 507079159; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/11102004.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Vasco Pedro Silvério Cordeiro, solteiro, maior.
Data da deliberação: 17 de Agosto de 2004.

26 de Outubro de 2004. — A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2005477834

ELECTRIFICADORA MILFONTENSE — ELECTRICIDADE
GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 298;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903015; averbamento
n.º 1; número e data da apresentação: 14/22032005.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Cessação das funções de gerente de Horácio Sobral Cordeiro, por
renúncia, em 15 de Fevereiro de 2005.

13 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2005488305

OURIQUE

BEM MANJAR CATERING E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 400/
241104; identificação de pessoa colectiva n.º 507160061; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/241104.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Maria Leonor Casaca Amélia, casada com João Pedro Pinto Desterro
na comunhão de adquiridos, residente na Estrada de Garvão, Residen-
cial Mundial, freguesia e concelho de Ourique, e Manuel Júlio Amélia,
casado com Adília Maria Casaca no regime de comunhão de adquiri-
dos, residente na morada indicada, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bem Manjar Catering e Organiza-
ção de Eventos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Garvão, Residencial
Mundial, na vila, freguesia e concelho Ourique.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cate-
ring. Organização de eventos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Maria Leonor Ca-
saca Amélia, e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao
sócio Manuel Júlio Amélia.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes 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

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

17 de Abril de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Virgínia Ven-
tura Bento Candeias. 2006796631

SERPA

PRADISUL — SEMENTES, L.DA

Sede: Rua das Cruzes, 22, Vila Nova de São Bento

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 188/
920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502785705; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi, por escritu-
ra datada de 27 de Dezembro de 2001, lavrada de fl. 87 a fl. 87 v.º do
livro n.º 58-D, do Cartório Notarial de Serpa, esta sociedade dissolvi-
da e liquidada, com as contas aprovadas em 27 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267663
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LAURINDA GEMAS (HERDEIRA DE DOMINGOS
ELIAS) — OLIVICULTORES, L.DA

Sede: Rua do Barranco, 1, Vila Verde de Ficalho

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 459/
040604; identificação de pessoa colectiva n.º 506781623; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi, por escritu-
ra datada de 19 de Outubro de 2005, lavrada de fl. 92 a fl. 93 v.º do
livro n.º 12, do Cartório Notarial de Lisboa, esta sociedade dissolvida
e liquidada, com as contas aprovadas em 19 de Outubro de 2005.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício,
Décia Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006264230

BRAGA
BARCELOS

GILMONDCONFEX — CONFECÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Carvavelos, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4683/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505893630; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008090124

CONSTRUÇÕES VALDEMAR & DIAS, L.DA

Sede: Rebordões, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4076/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505450747; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008084752

CONSTRUÇÕES REUNIDAS DE PEREIRA, IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Júlio Vieira Ramos, 172, 180 e 188,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 122/
570323; identificação de pessoa colectiva n.º 500073449; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905132

LOPAMA — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Outeirinho, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1592/
891127; identificação de pessoa colectiva n.º 502249749; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008374920

LEIMART — SOCIEDADE AGRÍCOLA DE GRUPO, L.DA

Sede: Modeste, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2714/
960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503566373; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008374971

PEPEGEL — COMÉRCIO DE CONGELADOS, L.DA

Sede: Avenida Central, 74, 1.º, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4660/
20011218; identificação de pessoa colectiva n.º 505908476; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007343622

IRMÃS DA SILVA CARVALHO — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Cabanelas, caixa 204, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4221/
20010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505525658; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008375005

SERLIMAS — SERRALHARIA, L.DA

Sede: São Paio, Gueral, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5103/
20020520; identificação de pessoa colectiva n.º 506156036; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008374939

INTERPICAGEM — GABINETE TÉCNICO
DE FILMES BORDADOS, L.DA

Sede: Picoutos, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2911/
961212; identificação de pessoa colectiva n.º 503780820; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007339862

CÉLIA FREIXO — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeia, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4965/
20021003; identificação de pessoa colectiva n.º 506320421; data
da apresentação: 30-06-2005.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2004.

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008085007

BORDACAVADO — BORDADOS DO CAVADO, L.DA

Sede: Picoutos, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1557/
890907; identificação de pessoa colectiva n.º 502214228; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007339846

PORTELA & PORTELA — GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua do Professor Celestino Costa, 178,
Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2419/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503240303; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008084663

PADARIA CAMPOS, L.DA

Sede: Levandeira, Bastuço Santo Estêvão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2114/
920911; identificação de pessoa colectiva n.º 502830754; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008084450

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA & MACEDO, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4350/
20010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505582228; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008084736

FÁBRICA E ARMAZÉM DE MÓVEIS — ABEL FARIA
DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vitorinha, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1283/
880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501941860; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008084400

JORGE & SIMÕES — GROSSISTAS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Mota, Edifício Terra Nova, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4700/
20020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505579839; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008090108

CLAUFIM ACABAMENTOS TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Torgas, 287, Arcozelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3472/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504755706; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008386813

VENÂNCIO EIRAS — RECOBRIMENTO DE FIOS
DE BORRACHA, L.DA

Sede: São Brás, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5253/
20030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506509710; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008090140

CARPINTARIA MANUEL BARROS, L.DA

Sede: Casal de Nil, Vila Frescainha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5179/
20021008; identificação de pessoa colectiva n.º 506336158; data
da apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008386759

JOSÉ DA COSTA MANO & FILHOS, L.DA

Sede: Igreja, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 285/
730312; identificação de pessoa colectiva n.º 500155712; data da
apresentação: 30-06-2005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007356716
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BRAGA

ASPECTOS — FARDAS — DESIGN E PRODUÇÃO, L.DA

Sede: Praça do Dr. Francisco de Araújo Malheiro, 45, 
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503707015;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 5107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010259793

BRADECOR — INTERIORES — COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Praceta do Padre Diamantino Martins, 15, 
Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 507099214;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 050627; pasta n.º 9745.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2005667161

AGARB — MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua D. Pedro V, 288/C, Braga (São Vitor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504311557;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 6426.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010223004

ARQ. OF — ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Rua 25 de Abril, 292, 1.º, 
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505667347;
inscrição n.º 6; data da apresentação: 050628; pasta n.º 7855.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010246942

BIOLMA — COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Sede: lugar de Noval, Rua Dezoito, Aveleda, 
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503937304;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 5546.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2008331091

BIOLMA — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
EM GERAL E COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar do Noval, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502917695;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 3745.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2008331105

BRÁS DE FARIA MACEDO & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de Agrafonte, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504829645;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 6710.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010226577

BRAVALOR — COMÉRCIO INTERNACIONAL TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de 31 de Janeiro, 55, 2.º, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505993759;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 8127.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010269810

CAPA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Assento, 38, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505704005;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 8023.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010228693

CARCIMÓVEIS IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 6, 1.º esquerdo, B,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502663170;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 3454.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010269837

CONSTRUÇÕES R. & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de José Maria Rodrigues, 46, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504003615;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 5656.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010252322

MARTIBRÁS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 21,
2.º esquerdo, sala 4, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504413520;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 6320.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010226585

MEETLAND — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Loteamento Industrial da Quintã, lote 18, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506195295;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 8530.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010222946

MGV-ALIMENTAR — COMÉRCIO ALIMENTAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Peão Meia Laranja, 43, 4.º direito, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506132153;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 8471.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2006621726

NEVES JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 110, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 501989021;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 2670.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2006623516

NOREXAL — PERFIS E SISTEMA DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: lugar de Mazagão, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503919420;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 5534.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010252330

MARCENARIA — ISIDRO BARBOSA PEREIRA, L.DA

Sede: lugar da Macada, Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503159638;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 4174.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010228650

NUMICA — NUNO, MIGUEL & CARLOS — COMÉRCIO
DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Alves da Costa, 64, 
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504132423;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 5866.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010247019

PARADELA — PÃO QUENTE E CONFEITARIA, L.DA

Sede: Rua do Medronheiro, 42 e 46, rés-do-chão,
Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504144375;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 5893.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010223454

PASTELARIA MONTALEGRENSE, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 10, loja 5 e 12, loja 4, 
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504359991;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 6629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010223055

RAUL MARQUES DA COSTA, L.DA

Sede: Bairro de São Miguel, lote 15, Figueiredo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505829053;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 8181.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010228685

RESTAURANTE PRIMOS ROCHA, L.DA

Sede: Quinta de Marvila, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504221205;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 6018.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2006621793

RESTTOPASO — RESTAURANTE DE SERVIÇOS
RÁPIDOS, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, Beco Eirado, Braga Shopping, loja 132, r/c,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504512668;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 6464.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010223292

RIBEIRO, COUTINHAS & MEIRELES — CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote M1, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504845179;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050627; pasta n.º 6702.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 105 — 31 de Maio de 2006 10 678-(151)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2006620517

SEMPRE À MÃO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO ÀS FAMÍLIAS, L.DA

Sede: Rua Quinta da Armada, 120, rés-do-chão, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502735740;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 3590.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2006638955

TRANSBRACARA — TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Santa Cruz, Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503195944;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 4242.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2006621815

TRIPLE DESIGN — GABINETE DE DESIGN, L.DA

Sede: Rua de António Fernandes Ferreira Gomes, 122,
Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504392778;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 6197.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2010252748

VICTOR FERNANDES & FILHO, L.DA

Sede: Rua da Encosta do Monte, lote 4, 14, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506040534;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 8568.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2006621823

VAN DER HART — CONSULTADORIA INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Duarte, 289, 6.º direito,
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506225879;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050628; pasta n.º 8587.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2009201159

CARABANA & ESPERANÇA, L.DA

Sede: Praça das Fontainhas, 42, rés-do-chão,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502836725;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 050627; pasta n.º 3734.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

24 de Dezembro de 2005. — O Adjunto de Conservador, Adérito
Miguel Pestana Gomes Ferreira. 2006626582

AFONSO VILELA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Linhares, Tebosa, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505506734;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 481/050628; pasta
n.º 7557.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

31 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 2008331083

AUREA — PASTELARIA E PÃO QUENTE, L.DA

Sede: Avenida de Covedelo, 11, Celeiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503140899;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 360/050627; pasta
n.º 4175.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

31 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 2010223438

OMINT — MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Loureiro Amorim, 7, sala 6, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506938123;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 393/050627; pasta
n.º 9143.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

31 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 2005375535

PEIXARIA STA. TECLA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Freire, 27, 3.º frente,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 507051718;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 534/050628; pasta
n.º 9678.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

31 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 2006592874

PODSIS — MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO
DE FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua Cidade do Porto, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506578917;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 475/050628; pasta
n.º 9143.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

31 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 2006621785
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BRAGATONER — RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua de José Augusto Vieira, 9, 4705-098 Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505618087;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 20050627; pasta n.º 7937.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 2002405018

CONSTRUÇÕES MARCELO, L.DA

Sede: lugar do Marco, distrito de Braga, concelho de Braga,
freguesia de Priscos

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505275520;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20050718; pasta
n.º 7255.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010252667

COSTA E SILVA, L.DA

Sede: lugar de Pintancinhos, lote E-1, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Palmeira

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503150533;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20050712; pasta
n.º 4134.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010252578

ANABELA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cónego Luciano Afonso dos Santos, 79, 5.º
esquerdo, distrito de Braga, concelho de Braga, freguesia

de Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505724979;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 427/20050627; pas-
ta n.º 7684.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006430130

ARMANDO SILVA & BARROS, L.DA

Sede: Largo 12 de Dezembro, 31, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Lomar

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505557053;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 424/20050627; pas-
ta n.º 7824.

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006430467

APELMEL — MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: loteamento da Bouça das Mouras, lote 44,
distrito de Braga, concelho de Braga, freguesia de Lomar

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 501941142;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 411/20050627; pas-
ta n.º 2598.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010258029

BRAGALIMPA — HIGIENE INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 54, rés-do-chão, distrito
de Braga, concelho de Braga, freguesia de Braga

(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503159727;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 413/20050627; pas-
ta n.º 4180.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006626590

A. R. BARBOSA & C.A, L.DA

Sede: Rua do Abade da Loureira, 129, distrito de Braga,
concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 500004471;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 49/20050708; pas-
ta n.º 840.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010227573

PRORGANIZA — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Sede: Avenida João XXI, 627, 1.º, distrito de Braga, concelho
de Braga, freguesia de Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505399407;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1913/20050704;
pasta n.º 7666.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006599763

ROUDIERE PT — SERVIÇOS E CRIAÇÃO TÊXTIL, S. A.

Sede: lugar dos Carvalhos, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Padim da Graça

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503936472;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 22/20051228; pas-
ta n.º 5508.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010264851

VARANDAS DO CÁVADO — EMPREENDIMENTOS
URBANÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 352, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504376268;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/20050721; pas-
ta n.º 6154.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2012308945

SCRAPS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Vasco da Gama, 38, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Gualtar

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505038080;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20050719; pas-
ta n.º 7038.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

O parecer da revisão traduz uma opinião sem reservas.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010273885

RAITE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Pascoal Fernandes, 4, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Lamaçães

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505235366;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20050714; pas-
ta n.º 7203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2001.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010265874

RAITE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Pascoal Fernandes, 4, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Lamaçães

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505235366;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/20050714; pas-
ta n.º 7203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010265904

RAITE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Pascoal Fernandes, 4, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Lamaçães

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505235366;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/20050714; pas-
ta n.º 7203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010265890

RAITE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Pascoal Fernandes, 4, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Lamaçães

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505235366;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20050714; pas-
ta n.º 7203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2002.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010265882

PARENTE, GONÇALVES & ABREU, L.DA

Sede: Rua de António Alberto Sousa, 45, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502892684;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/20050713; pasta
n.º 3783.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002025088

OLIVEIRA CARVALHO & COSTA, L.DA

Sede: lugar da Boavista, distrito de Braga, concelho de Braga,
freguesia de Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504819437;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20050719; pas-
ta n.º 6693.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005658758

NOR PORTUGAL — PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Adaúfe

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502413409;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/20050713; pas-
ta n.º 3235.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010245806

MAINCORP — SGPS, S. A.

Sede: Praça do Padre Ricardo da Rocha, 11, 1.º, direito,
distrito de Braga, concelho de Braga, freguesia de Braga

(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505258528;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/20050715; pas-
ta n.º 7220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

O parecer da revisão traduz uma opinião sem reservas.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010273699

LIMPINHO — SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Pereira de Castro, 120-C, 1.º, sala 3,
distrito de Braga, concelho de Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 501758739;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20050729; pasta
n.º 2348.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006600907

FOGÕES MACEDO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Igreja, distrito de Braga, concelho de Braga,
freguesia de Vilaça

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504169246;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20050713; pasta
n.º 5920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010219473

FIB — CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Centro Empresarial de Braga, lugar da Misericórdia, lote D 2,
distrito de Braga, concelho de Braga, freguesia de Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503529958;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20050719; pas-
ta n.º 4832.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

O parecer da revisão traduz uma opinião sem reservas.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010273842

DIMINHO — GESTÃO DE SUPORTES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Santa Margarida, 2-A, 1.º, esquerdo, sala 1, distrito
de Braga, concelho de Braga, freguesia de  Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505338874;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20050718; pasta
n.º 7319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002024413

SAMILU — PRODUTOS ALIMENTARES
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Quinta de Passos, 107, rés-do-chão, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503403571;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20050715; pasta
n.º 4564.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010266510

SAMILU — PRODUTOS ALIMENTARES
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Quinta de Passos, 107, rés-do-chão, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503403571;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20050715; pas-
ta n.º 4564.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010266501

CUNHA & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Rafael Bordalo Pinheiro, Travessa Sete Fontes,
distrito de Braga, concelho de Braga, freguesia de Braga (São
Vítor).

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503595187;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/20050719; pas-
ta n.º 4920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010273893

CORTE MODERNO, SALÃO DE CABELEIREIRO, L.DA

Sede: Rua de Santo Adrião, lote D, rés-do-chão, esquerdo, 98,
distrito de Braga, concelho de Braga, freguesia de Braga (São
José de São Lázaro).

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506965007;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20050712; pasta
n.º 9586.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010252624

SOPRESTIGIO — COMÉRCIO DE BANDEIRAS, GUIÕES,
GALHARDETES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Irmãos Roby, 159, Braga (Maximinos), distrito
de Braga, concelho de Braga, freguesia de Braga
(Maximinos).

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506181375;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20050711; pasta
n.º 8971.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2003.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010245270

SOPRESTIGIO — COMÉRCIO DE BANDEIRAS, GUIÕES,
GALHARDETES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Irmãos Roby, 159, Braga (Maximinos), distrito
de Braga, concelho de Braga, freguesia de Braga
(Maximinos).

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506181375;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20050711; pasta
n.º 8971.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010245261

XAMINHO — INVESTIMENTOS
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Sede: Rua das Portas, 151, 1.º, esquerdo, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503800260;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20050712; pas-
ta n.º 5277.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

O parecer da revisão traduz uma opinião sem reservas e com ên-
fase.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010273184

XAVIER FERREIRA & FILHOS, S. A.

Sede: lugar de Felgueiras, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Merelim (São Pedro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 500302081;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20050712; pas-
ta n.º 1043.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010273168

ARTOFICINAS, RESTAURO DE MÓVEIS
E OBJECTOS DE ARTE, L.DA

Sede: Rua dos Mártires da Liberdade, 29, distrito do Porto,
concelho do Porto, freguesia de Cedofeita

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 501201459;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20050727; pas-
ta n.º 8834.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2000596576

BATISTAS & BARBOSA, L.DA

Sede: lugar do Padrão, distrito de Braga, concelho de Braga,
freguesia de Merelim (São Paio)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 501134824;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/20050727; pas-
ta n.º 1688.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2003.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010267419

BORDADO E COMPANHIA — IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE BORDADOS, L.DA

Sede: Rua de São José, 132, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503669512;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20050727; pas-
ta n.º 5045.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010221443

CAMPOS & GOMES — SERIGRAFIA
E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua de Augusto Veloso, 259, distrito de Braga, concelho
de Braga, freguesia de Braga (São José de São Lázaro),
4705-82 Braga (São José de São Lázaro).

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502788860;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/20050622; pas-
ta n.º 3673.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002024480
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CARLOS DA SILVA GOMES, L.DA

Sede: lugar do Paço,  distrito de Braga, concelho de Braga,
freguesia de Palmeira

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504662015;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20050729; pasta
n.º 6520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010219589

CARTONAGEM SÃO TIAGO, L.DA

Sede: lugar da Igreja, distrito de Braga, concelho de Braga,
freguesia de Passos (São Julião)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 500593175;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 28/20050728; pas-
ta n.º 2558.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010220021

CONSTRUÇÕES ARTUR GIL, L.DA

Sede: lugar de Regadas, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Pedralva

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505691450;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/20050721; pas-
ta n.º 7668.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010261577

CONSTRUÇÕES PREDIMEDELA, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 321, 1.º, esquerdo, distrito
de Braga, concelho de Braga, freguesia de Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506324508;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20050728; pas-
ta n.º 8761.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010220510

CRIPDENT — CLÍNICA DE REABILITAÇÃO, IMPLANTES
E PREVENÇÃO DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Monsenhor Airosa, 53, rés-do-chão, distrito de
Braga, concelho de Braga, freguesia de Braga (São José de
São Lázaro).

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505201577;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20050728; pasta
n.º 7154.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010220544

MARTINS VIEIRA & GAMA, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 22, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Braga (Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506930416;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/20050728; pas-
ta n.º 9529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010246330

MÉRITO-INVEST — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 87, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505237814;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/20050721; pas-
ta n.º 7183.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010261593

MEUBEN — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Parque Industrial Sequeira, lote 12-B, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Sequeira

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506061574;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/20050721; pas-
ta n.º 8409.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

24 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2012284663

NOMINALDESING — EDIÇÃO E PRODUÇÃO
DE DESIGN, L.DA

Sede: Quinta dos Apóstolos, 109, 2.º, esquerdo, distrito
de Braga, concelho de Braga, freguesia de Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506760910;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1154/20050629;
pasta n.º 9327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010261917
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CLASSCARN — ENTREPOSTO COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Sede: lugar do Pinheiro, lote 6, 4715-441, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505303574;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20050930; pasta
n.º 7337.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005667374

TALHO CENTRAL S. VÍTOR, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro José Justino Amorim, 185,
rés-do-chão, 4715-023, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504252151;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050629; pasta n.º 6047.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010223284

ALBERTO BARBOSA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo de Sousa, 68, 70, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502262281;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050628; pasta n.º 3017.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010246063

BRACARAPOC — CONTABILIDADE
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Sede: Rua do Caíres, Centro Comercial Maximinos, 38, 3.º,
sala 11, 4700, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505766507;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050629; pasta n.º 7874.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010261828

BRAGACOR — COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 368, 4700 Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502614196;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050629; pasta n.º 3418.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010258568

CHAMA ECOLÓGICA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: lugar da Quinta, lote 6, 4700 Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506645258;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050630; pasta n.º 9177.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2008560856

CUNHA & FERREIRA, S. A.

Sede: Rua do Beato Miguel de Carvalho, 242, 4710-356, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 500505217;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 050630; pasta n.º 764.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004, não é feita referências a ques-
tões com ênfase.

7 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010230159

MEGAPREL — PROJECTOS DE ELECTROTÉCNICA
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Largo do Paço, 16, 3.º, 4700-320 Braga,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506440796;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050629; pasta n.º 8898.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010241274

MIGUEL GUIMARÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Carmo, 11, 1.º, sala 1,
4700-368 Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506173623;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1804/20050701;
pasta n.º 8731.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006635085

SEELBADIM — SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Rua de António Costa Magalhães, 95, 1.º direito,
4700-254 Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506274748;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20051207; pasta
n.º 8765.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2002.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010254848

NORTINFO — REPARAÇÃO MATERIAL
ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 312, 4700-236 Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505203634;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20050722; pas-
ta n.º 7135.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010269225
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MUSCAR — BAR, SNACK, L.DA

Sede: Bairro Social Ponte dos Falcões, 3, BL,
3D, 4700, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505797275;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/20050722; pas-
ta n.º 7877.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002024278

MÓVEIS SOUTO, L.DA

Sede: lugar do Souto, Priscos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502374284;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20050725; pasta
n.º 3090.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010219562

JOCRIDENTE — LABORATÓRIO
DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 13,
sala 15, 3.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505474760;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/20050725; pas-
ta n.º 7492.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005142131

FAST LINK — SERVIÇOS DE NOVAS TECNOLOGIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 13, 3.º, sala 14,
4700-387 Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506633721;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20050725; pas-
ta n.º 9241.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005142140

ERVANÁRIA 100% BRASIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santo André, 30, Braga Shopping,
Loja BG, 4710-308 Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 507116933;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20050725; pas-
ta n.º 9768.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002021287

SEELBADIM — SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Rua de António Costa Magalhães, 95,
1.º, direito, 4700-254 Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506274748; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20051207; pasta n.º 8765.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2003.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010254856

SEELBADIM — SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Rua de António Costa Magalhães, 95,
1.º, direito, 4700-254 Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506274748;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/20051207; pasta
n.º 8765.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010254864

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FERNANDO
M. FERNANDES, L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 13-2, 4700-306 Braga
(São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 500265330;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/20050720; pas-
ta n.º 1058.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004, não é feita referência a ques-
tões com ênfase.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010246357

TOIOCÁVADO — REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE VIATURAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: loteamento da Quinta do Carreiro, lote 6,
Frossos, 4700, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 503636835;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20050706; pasta n.º 5009.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002057214

TURISMINHO — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 50,
1.º, Fracção U, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 502582634;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/20050720; pasta
n.º 3320.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010272293

LOGIS — DECORAÇÃO E DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Paio Mendes, 67,
4700-424 Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506137406;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1707/20050630;
pasta n.º 8737.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284426

OLIVEIROBRA — CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Freire, 27, 3.º, direito,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506461807;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20050629; pasta n.º 8941.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010244583

ALIANÇA AZUL — PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Bento Miguel, 88, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504144740;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/050720; pasta
n.º 5885.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010272307

CONSTRUÇÕES JOAQUIM ANTUNES VAZ, L.DA

Sede: lugar de Paredes, Pedralva, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506212890;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/050720; pasta
n.º 8527.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010269250

MINHO BUS — TRANSPORTES DO MINHO, L.DA

Sede: Praça da Estação Rodoviária, 4700-377 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 500087164;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 17/20051229; pas-
ta n.º 9933.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de prestação de contas de 2004.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010273737

2VD — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Variante do Fojo, bloco B2, direito frente, Tenões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 504434675;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/051220; pasta
n.° 6222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital. Montante do aumento: 40 000 euros, em dinhei-
ro, e a alteração do contrato quanto aos artigos 1.°, 2.° e 3.°, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominação 2VD — Informática e
Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Afonso Macha-

do, Bloco B2, direito frente, freguesia de Tenões, concelho de
Braga.

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação,
exportação, reparação e assistência técnica de equipamentos infor-
máticos, software, hardware, de equipamentos de escritório e de con-
sumíveis informáticos. Actividades de consultoria na área da electró-
nica e de informática. Comércio, importação, exportação, reparação,
assistência técnica e instalação de redes e aparelhos de climatização e
ventilação, bem como de sistemas de segurança, designadamente ví-
deo-vigilância.

ARTIGO 3.°

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

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

Está conforme.

23 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284175

ACÇÃO PADRÃO, L.DA

Sede: Rua da Fonte, 3, 4710-060 Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507566912;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20051221; pasta
n.° 10 477.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Maria Alice Gonçalves da Gra-
ça Aleixo, viúva, João Manuel da Graça Aleixo, casado com Paula
Cristina Magalhães Ferreira Aleixo, na comunhão de adquiridos, Rita
de Fátima da Graça Aleixo, casada com António Carlos Ferreira Lou-
reiro, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.°

1 — A sociedade adopta a denominação Acção Padrão, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Fonte, 3, freguesia de Gualtar, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis. Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.°

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de 3000
euros, pertencente à sócia Maria Alice Gonçalves da Graça Aleixo, e
duas iguais do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.°

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

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

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

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

ARTIGO 5.°

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

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 sociedade, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284140

ALBERTO BARBOSA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo de Sousa, 68, 70, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 502262281;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/051221; pasta n.°
3017.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da alteração do contrato quanto aos artigos 3.°, § 1.° do
artigo 4.°, § 2.° do artigo 5.°, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de artigos de iluminação, material eléctrico, material para
electricidade, electrodomésticos, bem como de aparelhos de vídeo, rádio
e televisores. Actividades de montagens e instalações eléctricas. In-
dústria de construção civil e empreitadas de obras públicas, designada-
mente instalações eléctricas.

§ l.º A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 5.°

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

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

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284159

ARTE ACTUAL — MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: lugar da Rola, 4715-519, Este (São Mamede), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 506265900;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/051219; pasta
n.° 8700.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital. Montante do aumento: 1000 euros. Modalidade
e forma de subscrição: em dinheiro, sendo 333,33 euros por cada um
dos sócios António Alberto Fernandes Rodrigues e Fernando José
Fernandes da Mota, e 333,34 euros pelo sócio Luís Fernando Rodri-
gues Marques. Capital após o aumento: 6000 euros, e a alteração do
contrato quanto ao n.° 1 do artigo 1.° e artigo 3.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.°

1 — A sociedade adopta a denominação Arte Actual — Mobiliá-
rio, L.da, e tem a sua sede no lugar da Venda, freguesia de Este (São
Mamede), concelho de Braga.

ARTIGO 3.°

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284043

BERNARDINO & MARTINHO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua dos Congregados, 30, rés-do-chão, direito,
4710-370 Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 503008729;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/051227; pasta
n.° 3971.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284280

BRAFAXA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São Jerónimo, 64, 4.º, direito,
4700-292 Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507569601;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20051220; pasta
n.° 10 475.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre José Paulo de Magalhães Mar-
ques e mulher, Elisabete Ramalho Alves Marques, casados na comu-
nhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação BRAFAXA — Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Jerónimo, 64, 4.º, direito,
freguesia de Real, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste na indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas. Actividades de acabamento no âmbito
da construção civil, nomeadamente estucagem, pintura, revestimento
de pavimentos e de paredes.

ARTIGO 3.°

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.°

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

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

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

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.
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ARTIGO 5.°

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.°

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.°

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

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284116

CHAMA ECOLÓGICA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: lugar da Quinta, lote 6, 4700 Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 506645258;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/051221; pasta
n.° 9177.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento do capital e alteração do contrato de sociedade.

Montante do aumento: 250 000 euros.
Montante realizado: 150 000 euros.
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, em partes iguais

pelos sócios.
Capital após o aumento: 400 000 euros.
Artigos alterados: n.° 1 dos artigos 1.° e 2.° e o artigo 3.°, que

ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.°

1 — A sociedade adopta a denominação AQUAFOUR — Soluções
para Construção, L.da, e tem a sua sede no lugar da Devesa, freguesia
de Areias de Vilar, concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de equipamentos de climatização, de materiais para a
construção civil e para obras públicas. Indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de 400 000
euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de 100 000
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284183

DANADO DE BOM RESTAURANTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Braga Parque, loja n.° 153,
4710-427 Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507405960;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20051220; pasta
n.° 10 474.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado por Manuel Fernando Nogueira

Duarte Pedroso, casado com Maria Angelina Macias Sampaio Ara-
újo Carrelo Pedroso, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Danado de Bom Restaurante, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Bragaparque, Quinta
dos Congregados, freguesia de São Vítor, loja n.° 153, no concelho de
Braga.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de estabelecimento de
restauração e bebidas, designadamente restaurante, incluindo forneci-
mento de refeição para casa, snack-bar, café. Comércio de produtos
alimentares e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
único sócio e da não sócia Maria Angelina Macias Sampaio Araújo
Carrelo Pedroso, casada, residente na Casa das Vinhas, lugar da Cas-
tanheira, freguesia de Calvos, concelho da Póvoa de Lanhoso, fican-
do desde já nomeados gerentes.

Único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas ao sócio único prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente a dez vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284094

DELTA SOCIEDADE TÉCNICA DE ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Largo do Paço, 16, rés-do-chão,
4700-320 Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 500084130;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/20051219; pasta
n.° 704.

Certifico que foi registada a alteração do contrato, no sentido de
ficar aditado um novo artigo (artigo 14.º), que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 14.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, in-
dependentemente do respectivo objecto.

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

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284019

HELPÁKEIRA, L.DA

Sede: lugar da Ramôa, lote 3, fracção B, 4700 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507563476;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20051227; pasta
n.° 10 513.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado por António Magalhães da Cunha,
casado com Catarina Pereira Monteiro na comunhão de adquiridos, e
Helénio João Braga Ferreira, casado com Sónia Marisa Pereira da Cu-
nha na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação HELPÁKEIRA, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Ramôa, lote 3, fracção B, freguesia de
Merelim (São Pedro), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste no comércio e importação de uti-
lidades domésticas, vestuário, têxteis, artigos de decoração, têxteis-
-lar, artigos de higiene e limpeza, plásticos, brinquedos, artigos de pa-
pelaria, plantas, alimentares e bebidas e de louças e cutelarias.
Exploração de bazar.

ARTIGO 3.°

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao montante global de 30 000 euros.

ARTIGO 4.°

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

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

ARTIGO 5.°

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.°

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

tada, adjudicada ou vendida em processo judicial, administrativo ou
fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.°

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

Está conforme.

3 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284272

EPD — ESTUDOS, PROJECTOS E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Elísio de Moura, 122, 1.°, direito,
4700 Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 502404884;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/051229; pasta
n.° 3218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012308449

GAMELAND, ALUGUER DE COMPUTADORES
COM ACESSO À INTERNET, L.DA

Sede: Rua de Agostinho Marques, 8, 8.°, esq. trás, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 506936643;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/051220; pasta
n.° 9566.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

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

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284108

IMOBILIÁRIA VILAS N’ALDEIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Vilaça, 102, rés-do-chão, B,
4705-094 Braga (Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507546628;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20051219; pasta
n.° 10 462.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado por Manuel Esteves Vaz, divorciado,
que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.°

1 — A sociedade adopta a denominação Imobiliária Vilas N'Aldeia,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Dr. José Vilaça, 102,
rés-do-chão, B, freguesia de Braga (Cividade), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste em indústria da construção civil.
Compra e venda de bens imóveis. Exploração de carpintaria. Comér-
cio e montagem dos artigos de carpintaria fabricados, bem como dos
que adquire a terceiros.

ARTIGO 3.°

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.°

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

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

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

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

Está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284035

J. J. MARTINS 2, IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: lugar do Pinheiro, 4705-628 Penso (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507564995;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/051215; pasta
n.° 10 450.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
contrato de sociedade celebrado entre João de Oliveira Martins e
mulher, Maria da Conceição Pereira da Costa, casados na comunhão
de adquiridos, e J. J. Martins, L.da, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.°

1 — A sociedade adopta a firma J. J. Martins 2, Imobiliária, L.da,
e tem a sua sede no lugar do Pinheiro, freguesia de Penso (São Vi-
cente), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste na indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas. Comércio, importação e exportação
de materiais para a construção civil. Compra e venda de bens imó-
veis.

ARTIGO 3.°

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
16 250 euros, pertencente ao sócio João de Oliveira Martins, uma do
valor nominal de 8500 euros, pertencente à sócia Maria da Concei-
ção Pereira da Costa, e outra do valor nominal de 250 euros, perten-
cente à sócia J. J. Martins, L.da

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.°

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios João de Oliveira Martins e Maria
da Conceição Pereira da Costa.

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

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

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

ARTIGO 5.°

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.°

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.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010239997

LINOV, L.DA

Sede: Rua da Piscina, 7-A, 4700-553 Sobreposta, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507501543;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20051216; pasta
n.° 10 458.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre António Vieira Fernandes de

Lima, casado com Deolinda do Vale na comunhão de adquiridos, R.
P. Industries Piscinas, L.da, e Fabistone — Fabrico de Artigos em Pe-
dra, L.da, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.°

1 — A sociedade adopta a denominação LINOV, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Piscina, 7-A, freguesia de Sobreposta, concelho de
Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste na fabricação, comercialização,
importação, exportação, distribuição, montagem e aplicação de arti-
gos plásticos ou de PVC para a construção, nomeadamente liners para
piscinas, telas, oleados, toldos, lonas, coberturas.

ARTIGO 3.°

1 — O capital social, subscrito em dinheiro, é de 400 000 euros,
dividido em três quotas, uma do valor nominal de 150 000 euros,
pertencente ao sócio António Vieira Fernandes de Lima, e outras duas
iguais, do valor nominal de 125 000 euros, pertencentes uma a cada
uma das restantes sócias.

2 — Os sócios realizaram apenas 50 % do valor das suas quotas,
no montante de 200 000 euros, devendo dar entrada na caixa social
com os restantes 50 % no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio António Vieira Fernandes
de Lima.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.°

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.°

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

ARTIGO 8.°

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 9.°

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.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284051
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RIMACONTA — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 730, 1.º, 4715-036 Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507552857;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20051216; pasta
n.° 10 461.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre António da Silva Carvalho,
casado com Justina Adriana Magalhães da Silva, na comunhão de
adquiridos, e Alexandre Nuno Rodrigues de Carvalho, casado com
Maria do Carmo Alves Carmona de Carvalho, na comunhão de adqui-
ridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.°

1 — A sociedade adopta a denominação RIMACONTA — Conta-
bilidade e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Avenida de João XXI,
730, 1.º, freguesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho de
Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de con-
tabilidade e consultoria fiscal. Actividades promocionais de divulga-
ção de produtos bancários e financeiros, como crédito à habitação,
contas-poupança e depósitos bancários, dentro dos limites permitidos
por lei e sem exercício de actividades exclusivas das instituições de
crédito ou sociedades financeiras.

ARTIGO 3.°

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
13 500 euros, pertencente ao sócio António da Silva Carvalho, e ou-
tra do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Alexandre
Nuno Rodrigues de Carvalho.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.°

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

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

ARTIGO 5.°

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;
e) 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.°

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

Está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284060

T. & E. FREITAS, CONSULTORIA, L.DA

Sede: Travessa de Afonso Palmeira, 15, 4715 Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 507531140;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20051221; pasta
n.° 10 478.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade celebrado entre Edgar Manuel da Costa Freitas,
casado com Cidália Maria Lopes Garcia, na comunhão de adquiridos,
e Tiago Manuel Gomes da Silva Freitas, solteiro, maior, que se rege
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.°

l — A sociedade adopta a firma T & E. Freitas, Consultoria, L.da,
e tem a sua sede na Travessa de Afonso Palmeira, 15, 1.º, esquerdo,
freguesia de Lamaçães, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste em actividades de consultoria para
os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.°

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.°

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

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

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

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.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284132

VERY-ONLINE — EXPLORAÇÃO CENTRO INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Agostinho Marques, 8, 8.°, esquerdo trás,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.° 506491358;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/051220; pasta
n.° 8953.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

24 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284167

GUIMARÃES

JOSÉ FRANCISCO FERNANDES
DA CUNHA & FILHOS, L.DA

Sede: Urbanização da Atouguia, Rua H, lote 184,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9601;
identificação de pessoa colectiva n.º 506937364; averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: 44, 45 e 46/20050523.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente José Francisco Fernandes da Cunha, a designação do gerente
Adelino Bruno Cerqueira da Cunha e a mudança da sede da referida
sociedade para a Rua de João XXI, 269, Guimarães.

24 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2006423932

VILA VERDE

SOCIEDADE AGRÍCOLA AGRO-PECUÁRIA
DE LEMOS & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 253/
900307; identificação de pessoa colectiva n.º 502314958; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20051229.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2005, a socie-
dade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 10 de Abril de 1990.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2012340415

FRANCISCO OLIVEIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 947/
010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505639440; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20051230.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2005, a socie-
dade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 15 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2012340440

MANUEL JOSÉ DURÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 249/
900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502311649; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20051230.

Certifico que, por acta, a sociedade em epígrafe mudou a sede para:
Praça da República, 17, 3.º, traseiro, sala 18, freguesia e concelho de
Vila Verde.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2012340458

BRAGANÇA
BRAGANÇA

AGRIOUTEIRO — COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE OUTEIRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 501485325; identificação de pessoa colectiva n.º 501485325;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 2 e 3/
20051222.

Certifico que a cooperativa acima referenciada procedeu à altera-
ção parcial dos seus estatutos e nomeou os órgãos sociais nos termos
seguintes:

ARTIGO 3.º

1 — O capital da cooperativa é variável e no montante mínimo é
de 5000 euros.

2 — O capital é representado por títulos de 5 euros cada.

Apresentação n.º 3/20051222.
Designação de órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.
Direcção:
Presidente: João Amador Quintas;
Secretário: José Emílio Pires;
Tesoureiro: Domingos Augusto Dias.
Conselho fiscal:
Presidente: Lucas Evangelista Silveira;
Secretário: José Joaquim Pais;
Vogal: José Emílio Afonso.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2005.

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

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2007891956

INTERBRAGANÇAIMO — SOCIEDADE
DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 503592862; identificação de pessoa colectiva n.º 503592862;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20051129, e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas de 2004, e foram reconduzidos, em 31 de Março de 2005,
os órgãos sociais da mesma, nos termos seguintes:

Administrador único: Horácio Ribeiro de Sousa.
Fiscal único: Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, representada por Joaquim Patrício da Silva.
Suplente do fiscal único: José Joaquim Januário.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2012390382

JORJAUTO — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
RODOVIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 551/
19900529; identificação de pessoa colectiva n.º 500648590; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20051007.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram desig-
nados, em 4 de Agosto de 2005, os órgãos sociais para o triénio de
2005-2008, tendo sido nomeados os seguintes elementos:

Conselho de administração:
Administradores: Rui Jorge Andrade Simão — Rua do Outeiral, 6,

Fraião, Braga;
José Andrade Simão — Estrada Interior da Circunvalação, 12 679,

Ramalde, Porto;
Sebastião Rui dos Santos Ferreira de Miranda — Rua de Salazares,

33, Aldoar, Porto.
Fiscal único:
Morwath & Associados, SROC, L.da — Edifício Península, Praça

do Bom Sucesso, 127 a 131, 4.º, sala 404, Porto;
Suplente do fiscal único:
Carla Manuela Serra Geraldes — Praceta de Mário Sá Carneiro, 88,

2.º, direito, Senhora da Hora, Matosinhos.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2007891522

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

JOSÉ MANUEL PEREIRA LAJAS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2711/20051205; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20051205.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que José Manuel Pereira Lajas, casado na co-
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munhão de adquiridos com Piedad Gonzalez Martin, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de José Manuel Pereira Lajas — Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede social na Rua do Pina, 3, es-
critórios 4, 5 e 6, em Castelo Branco.

2.º

A sociedade tem por objecto social a prospecção e abertura de furos
artesianos, venda de materiais de construção e transportes.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio único,
José Manuel Pereira Lajas, desde já nomeado gerente.

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

5.º

1 — Fica desde já autorizada a realização de negócios jurídicos entre
o único sócio e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do ob-
jecto social.

2 — Os documentos de que constam esses negócios deverão ser
patenteados na sede social conjuntamente com o relatório de gestão
e os documentos de prestação de contas.

6.º

A sociedade poderá ser transformada em sociedade por quotas plu-
ral através da cessão e divisão de quota ou do aumento do capital
social por entrada de um novo sócio.

7.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
o sócio gerente desde já autorizado a proceder ao levantamento de
quantias da conta aberta em nome da Caixa Geral de Depósitos de
Penamacor para liquidação de todas e quaisquer obrigações emergen-
tes da sua actividade, bem como para liquidação de despesas com a
constituição e registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010841620

TRAÇO FLORESTAL — SERVIÇOS
AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2708/20051130; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/20051130.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre José António Pereira Alcarpe, casa-
do na comunhão de adquiridos com Virgínia Maria Reixa Baptista, e
Sónia Catarina Martins de Oliveira, solteira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Traço Florestal — Serviços Agro-
-Florestais, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cardeal da Mota, 8, blo-
co B, 1.º, esquerdo, frente, freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto:
A prestação de serviços e consultadoria na área florestal, agrícola

e ambiental, direccionando-se para a elaboração de estudos, projec-

tos, levantamentos cartográficos e elaboração de cartografias, planos
de gestão, execução de trabalhos de limpezas, arborizações e benefi-
ciação de áreas florestais e instalação de infra-estruturas, como cami-
nhos, pontões e pontos de água;

Consultadoria nas áreas de actividade anteriormente descritas, sen-
do prestada quer a proprietários quer a instituições, sejam elas de
natureza privada ou pública;

O comércio e aluguer de equipamentos relacionados com a flores-
ta, nomeadamente a madeira, plantas e produtos locais;

Representação e comércio de produtos e equipamentos relaciona-
dos com a floresta, adubos e fertilizantes.

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
António Pereira Alcarpe e Sónia Catarina Martins de Oliveira.

2 — Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global correspon-
dente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 — A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consen-
timento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, no
caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes, sócios ou não sócios, que vierem a ser designados
em assembleia geral.

2 — Em todos os seus actos e contratos a sociedade obriga-se com
as assinaturas de dois gerentes.

3 — Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 — Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na assem-
bleia geral que deliberar a amortização.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

A remuneração dos gerentes pode consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade, conforme o que for delibe-
rado em assembleia geral de sócios.

ARTIGO 8.º

Fica autorizada a realização de negócio jurídico entre os sócios e a
sociedade, desde que sirva a prossecução do objecto social desta.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010841573
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GORDITECTOS — ACABAMENTOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2706/20051125; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20051225.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que Amorim Miguel Barata Gordino, casado na
comunhão de adquiridos com Alzira Margarida Pereira Ramos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GORDITECTOS — Acabamentos
de Construção Civil, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Urbanização Quinta das Violetas, Rua de Tomás Mendes S. Pinto, lote
E-6, loja 3, freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 — Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto actividades de acabamento de
construção civil.

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal pertencente ao sócio único, Amorim Miguel Barata Gordino.

2 — Poderá o sócio único prestar à sociedade prestações suple-
mentares até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme decisão do sócio único, fica afecta ao sócio, desde já
designado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar com a sociedade
os negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010841514

COIMBRA
CANTANHEDE

PRIMEIRA ESQUADRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 507566963; identificação de pessoa colectiva n.º P-507566963;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20051228.

Certifico que entre José Carlos dos Santos Lopes e José Eduardo da
Conceição Oliveira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Primeira Esquadria, L.da, e tem a
sua sede na Rua do 1.º de Maio, 54, freguesia, concelho e cidade de
Cantanhede.

2 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar

sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de produtos de
caixilharia em alumínio e PVC e comercialização e montagem dos
mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Carlos dos Santos Lopes e José Eduardo da Conceição 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, sendo desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global de 75 000 eu-
ros, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso,
podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos a acordar em assembleia geral.

2 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2012402143

MIRA

PRAIMIVILAS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 280/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504613537; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/051229.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi registada a
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 28 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

11 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 2007953234

MONTEMOR-O-VELHO

SOCOMERCIAL — SOCIEDADE AGRO-COMERCIAL
E INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Bairro de São Pedro, Lavariz, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 149; identificação de pessoa colectiva n.º 502039620; aver-
bamento of. n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 1 e 2/051205.
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Certifico que a sociedade comercial por quotas com a denomina-
ção acima referida efectuou os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Carlos Monteiro Travassos, por
renúncia, em 7 de Outubro de 2005, e alteração do artigo 4.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade ficará a cargo dos
sócios ou de quem for designado em assembleia geral, mantendo-se
nomeado o sócio Mário Monteiro Travassos.

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

Está conforme o original.

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

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006805312

PENACOVA

MARGARIDA MARIA ALVES MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 576/
050125; identificação de pessoa colectiva n.º 507243668; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/051229.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2005.

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

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Martins Peguicha Nujo. 2008983846

ÉVORA
BORBA

TRANSPORTES VÉSTIA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 289/
011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505794519; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 8 e 9/051227.

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

1.º Cessação de funções de gerente de Jorge Manuel Morgado Véstia.
Causa: renúncia.
Data: 15 de Dezembro de 2005.

2.º Alteraram o n.º 3 do artigo 4.º do pacto social, passando este
artigo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

3 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura de um só gerente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 2006180029

VILA VIÇOSA

CARLOS PRATAS — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 529/
030110; identificação de pessoa colectiva n.º 506349489; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Lucinda da Con-
ceição de Andrade. 2007983320

AGRO — LUCEFECIT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 191/
881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502047631; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete dos San-
tos Santana Pernas. 2007983877

FERNANDO PAULO RIBEIRO — MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E MATERIAL DIAMANTADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 506/
020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506135314; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete dos San-
tos Santana Pernas. 2007983842

RAMON MAGEM, PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 487/
011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505841886; data da
apresentação: 20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete dos San-
tos Santana Pernas. 2007983648

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DO PIGEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 225/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502289856; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete dos San-
tos Santana Pernas. 2007983664

RAMALHO E CAMACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 198/
890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502088206; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete dos San-
tos Santana Pernas. 2007983761
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SNACK-BAR MARISQUEIRA — O CANTINHO
DO PARAÍSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 480/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505695359; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete dos San-
tos Santana Pernas. 2007983800

SOMAREL, SOCIEDADE DE MÁRMORES
DE BENCATEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 67/
720705; identificação de pessoa colectiva n.º 500272697; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete dos San-
tos Santana Pernas. 2007983826

JOÃO FRANCISCO TOSCANO ALEGRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 182/
880519; identificação de pessoa colectiva n.º 501983252; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete dos San-
tos Santana Pernas. 2007983834

FARO
ALBUFEIRA

ALBUCOOP — COOPERATIVA RÁDIO TÁXIS
DE ALBUFEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 7/
86062; identificação de pessoa colectiva n.º 501685618; data:
24082004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes às prestações de contas dos anos de 2002 e
2003.

24 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003748040

FARO

A 3 + ENGENHARIA, L.DA

Sede: Largo do Carmo, 77, 6.º, F, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4094/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504693484; data:
20051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011709695

NELATEX — CHURRASQUEIRA, L.DA

Sede: Rua do Capitão José Vieira Branco, 63, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3234/
941228; identificação de pessoa colectiva n.º 503324965; data:
20050819.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011709733

CLÍNICA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL — SAUL
JORGE LOPES, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Alto, Cercado da Atalaia,
Rua do Engenheiro Rui Cruz, B-15, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4079/
000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504667459; data:
20051229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704499

CLÍNICA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL — SAUL
JORGE LOPES, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Alto, Cercado da Atalaia,
Rua do Engenheiro Rui Cruz, B-15, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4079/
000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504667459; data:
20051229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704502

CLÍNICA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL — SAUL
JORGE LOPES, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Alto, Cercado da Atalaia,
Rua do Engenheiro Rui Cruz, B-15, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4079/
000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504667459; data:
20051229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704480

VISTAFARO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casa Kama, Canal, apartado 98,
Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4891/
20030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506542386; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 62/20051222.

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

Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011704928



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 105 — 31 de Maio de 200610 678-(170)

SHINE HAIR — CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua de Batista Lopes, 50, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4870/
20030310; identificação de pessoa colectiva n.º 506501701; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20051216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Rua de Batista Lopes, 50, rés-do-chão, Sé,
Faro.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011704855

ANIMARIS — ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 27, rés-do-chão, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2651/
910315; identificação de pessoa colectiva n.º 502519479; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20051213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua da Misericórdia, 27, rés-do-chão, es-
querdo, Sé, Faro.

16 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2011704871

EURAUDIT — AUDITORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 35, 2.º, F, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3392/
951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503568449; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 9/20050909.

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

Data da aprovação das contas: 3 de Agosto de 2005.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011702607

CANALIZAÇÕES E AQUECIMENTO NEXENSE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Falfosa, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5026/
20031203; identificação de pessoa colectiva n.º 506786307; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20051222.

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

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

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011704839

CLÍNICA DE CARDIOLOGIA VELOSO GOMES, L.DA

Sede: Praça de Tânger, Edifício Sporting Clube Farense,
rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3875/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504269500; data:
20051229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704600

CLÍNICA DE CARDIOLOGIA VELOSO GOMES, L.DA

Sede: Praça de Tânger, Edifício Sporting Clube Farense,
rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3875/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504269500; data:
20051229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704634

MARGARIDA & MIMOSO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta das Marinhas, lote 2,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4245/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505118556; data:
20051229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704588

MARGARIDA & MIMOSO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta das Marinhas, lote 2,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4245/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505118556; data:
20051229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704596

MARGARIDA & MIMOSO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta das Marinhas, lote 2,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4245/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505118556; data:
20051229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704510

A 3 + ENGENHARIA, L.DA

Sede: Largo do Carmo, 77, 6.º, F, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4094/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504693484; data:
20051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011709709
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A 3 + ENGENHARIA, L.DA

Sede: Largo do Carmo, 77, 6.º, F, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4094/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504693484; data:
20051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011709717

A 3 + ENGENHARIA, L.DA

Sede: Largo do Carmo, 77, 6.º, F, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4094/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504693484; data:
20051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011709725

CUNHA & GOMES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 11, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3495/
960821; identificação de pessoa colectiva n.º 503697729; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 32/20051213.

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

Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2005.

16 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2011704847

MULTIGAM — EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 101, loja 19, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2192/
881207; identificação de pessoa colectiva n.º 502073284; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 18/20051219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato. Foi alterado o artigo 1.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação MULTIGAM — Equipamentos
Mecânicos e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ataíde de
Oliveira, 101, loja 19, da freguesia da Sé, concelho de Faro.

Foi depositado o contrato actualizado.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011704359

LAGOS

TERRAMIX — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2305/
20011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505820960; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 32/20051230.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade
em epígrafe.

9 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008013162

ERA UMA VEZ — ARQUITECTURA E DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2305/
20011109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20051230.

Certifico que, por documento particular lavrado em 20 de Dezem-
bro de 2005, foi constituída por Ana Isabel da Silva Marques a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Era Uma Vez — Arquitectura e
Decoração, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Infante de
Sagres, 61, 8600-644 Lagos, freguesia de São Sebastião, concelho de
Lagos.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais, filiais
ou outras formas de representação, em qualquer ponto do País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de decoração
para o lar. Gabinete de arquitectura e projectos para a construção civil
e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota única de igual valor nominal perten-
cente à sócia, Ana Isabel da Silva Marques.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao triplo do capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo da sócia, Ana Isabel da Silva Marques,
desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

2 — Para obrigar esta sociedade unipessoal, em todos os seus actos
e contratos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

9 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2008013170

OLHÃO

JOSÉ DAMÁSIO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 632/
780315; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/
20051219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e, em consequên-
cia, modificados os artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma de José Damásio dos Santos, L.da, e
tem a sua sede na Urbanização de Manuel Mendes & C.ª, lote 7,
Belmonte, freguesia de Pechão, concelho de Olhão.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
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nominal de 15 000 euros, pertencendo uma ao sócio José Damásio
dos Santos e outra à sócia Maria Inocência da Conceição dos Santos.

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

Conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana Isa-
bel Sequeira Cavaco Rodrigues de Sousa Firmino. 2012452248

O MUNDO DA LINGERIE — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2128/
20021121; identificação de pessoa colectiva n.º 506350258; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20051227.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 12/20051227.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Novembro de 2005.

Conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana Isa-
bel Sequeira Cavaco Rodrigues de Sousa Firmino. 2012452264

AUTO REPARAÇÃO CARLOS RITA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2072/
20020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506237885; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20051227.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 17/20051227.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

Conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana Isa-
bel Sequeira Cavaco Rodrigues de Sousa Firmino. 2012452272

3 A REDE — PROCESSAMENTO DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1811/
960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503633046; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 18/20051227.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 18/20051227.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2005.

Conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana Isa-
bel Sequeira Cavaco Rodrigues de Sousa Firmino. 2012452280

CÉLIA & BEATRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2374;
identificação de pessoa colectiva n.º 507364953; averbamento of.
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 16 e 17/20051228.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

Averbamento of. n.º 1 — Apresentação n.º 16/20051228.
Cessação de funções.
Gerente: Célia Maria Mendonça Costa Pires.
Data: 8 de Novembro de 2005.
Causa: renúncia.

Apresentação n.º 17/20051228.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e o n.º 1 do 5.º
Capital: 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 4750 eu-

ros, pertencente à sócia Marieta Pires de Sousa Correia, e outra de
250 euros, pertencente à sócia Beatriz Maria Colaço.

Gerência: pertence à sócia Marieta Pires de Sousa Correia.

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

Conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana Isa-
bel Sequeira Cavaco Rodrigues de Sousa Firmino. 2008145050

HIDROSOLUÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE BOMBAS HIDRÁULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1613/
970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503897965; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20051216.

Certifico que foi extraído daquele averbamento o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 28/20051216.
Cessação de funções.
Gerente: António Carlos de Sousa Pedro.
Data: 2 de Dezembro de 2005.
Causa: renúncia.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana Isa-
bel Sequeira Cavaco Rodrigues de Sousa Firmino. 2012452299

PARASUL — PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2302/
20040729; identificação de pessoa colectiva n.º 506834514; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 31/20051216.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 28/20051216.
Designação de gerentes.
Gerentes: Adriano Jorge Sousa Cabral St. Aubyn, residente na Rua

do Conselheiro Sebastião Teles, 27, 1.º, A, Faro, e Paulo Luís Vieira
da Cunha, residente na Urbanização do Montinho, lote I/J, 6.º, A,
Faro.

Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana Isa-
bel Sequeira Cavaco Rodrigues de Sousa Firmino. 2012452302

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

SALBEBI — PRODUTOS ALIMENTARES
E BEBIDAS, L.DA

Sede: Rua da Fonte, 25, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 426; identificação de pessoa colectiva n.º 506384853; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20051114.

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

Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2005.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elsa Maria
Brito Viegas Rodrigues. 2006039571

TAVIRA

SUNNYDAYSINALGARVE — ALOJAMENTO
MOBILADO PARA TURISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1215/
041104; identificação de pessoa colectiva n.º 507084314; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/051230.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao en-
cerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 29 de
Dezembro de 2005.

9 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009957571
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MANUEL RAMOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 879/
20000724; identificação de pessoa colectiva n.º 505092514; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 8/051227.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em duas quotas iguais, uma de cada sócio.

Foi depositado o texto actualizado.

9 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009957563

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

ARTICOA — ARTES GRÁFICAS DE RIBA-COA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 120; identificação de pessoa colectiva n.º 503445266;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/2005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a sua dissolução e encerrada a liquidação.

Data da aprovação das contas: 6 de Novembro de 2005.

5 de Janeiro de 2006. — O Ajudante, Jorge Manuel Mexedo Fer-
reira. 2011770033

GOUVEIA

LACITA — SOCIEDADE DE LACTICÍNIOS
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 196/
811120; identificação de pessoa colectiva n.º 501178767; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/051227.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as suas contas sido aprovadas por deliberação de 22 de Dezembro de
2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 2004666722

MANUEL CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 125/
730209; identificação de pessoa colectiva n.º 500378134; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/051227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social, elevado à cifra de 5000 euros, tendo, por consequên-
cia, alterado o contrato no que concerne ao artigo 2.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma de três quotas desiguais, duas, cada uma delas no
valor nominal de 748 euros e 20 cêntimos, pertencendo uma à socie-
dade e outra ao sócio José Ricardo de Jesus Correia, e uma outra no
valor de 3500 euros e 60 cêntimos, pertencente também ao sócio José
Ricardo de Jesus Correia.

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

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 2004666102

LEIRIA
ALCOBAÇA

AGROPECUÁRIA — RIBEIRO & VERÍSSIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4038;
identificação de pessoa colectiva n.º P-507447590; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20051206.

Certifico que entre Pedro Marques Veríssimo e mulher, Rosária
Santos Ribeiro, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
uma sociedade por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes arti-
gos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AGROPECUÁRIA — Ribeiro & Verís-
simo, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Lameiras, 4, no lugar
de Ribafria, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: suinicultura, bonivicultura e co-
mércio de alimentos compostos para animais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e correspondente à soma de duas quotas do valor no-
minal de 2500 euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que 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 designado gerente o sócio Pedro Marques Verís-
simo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida
judicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando
devido.
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Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferi, está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Sónia
Conceição. 2010081447

LEIRIA

SEGLIS — SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Bairro do Gericó, lote 5, cave, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 505970619; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/20051230; pasta
n.º 8274.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 30 de Dezembro de 2005.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009033590

ÁREA FIRME — OBRAS PÚBLICAS
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 356, casa 16, Maceirinha,
Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 504319523; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20051230; pasta
n.º 6380.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 30 de Dezembro de 2005.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009033582

MD MOLDES — MANUEL DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 504574043;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/2005122; pasta
n.º 6523.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi reforçado o
capital social e, em consequência, alterado o artigo 4.º do contrato, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
600 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 480 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Rosa
Domingues, e uma do valor nominal de 120 000 euros, pertencente à
sócia Jeni Marques Franco.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009040376

PAPERBOX, L.DA

Sede: Rua de Machado Santos, 27, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 507473566; ins-

crição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20051229; pasta
n.º 9889.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 29 de Dezembro de 2005.

9 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009033060

AROMAS DO LIZ — CAFÉ E SNACK-BAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Adelino Amaro da Costa, Edifício Terraços
do Liz, lote 2, piso 0, loja 1, Arrabalde da Ponte, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 505201542; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20051227; pasta
n.º 7216.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 27 de Dezembro de 2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009032993

PENICHE

OESNOR — PRODUÇÃO AQUÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 501950362; inscrição n.º 8 e
averbamento n.º 2; números e data das apresentações: 3 e 4/051104.

Certifico, quanto à sociedade em epígrafe, que foi nomeado vogal
efectivo do conselho fiscal Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Rosalba Maria
Coco Mercante Ferro em substituição de Ledo, Morgado & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e vogal suplente,
Manuel Lázaro Oliveira Brito, em substituição legal de Helena Isabel
Gonçalves Lopes, por deliberação de 20 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010326407

OESNOR — PRODUÇÃO AQUÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 501950362; inscrição n.º 8 e
averbamento n.º 1; números e data das apresentações: 2 e 3/050907.

Certifico, quanto à sociedade em epígrafe, que foi nomeado presi-
dente do conselho fiscal: Duarte Luís Rosa de Brito Figueira, em subs-
tituição de Liame William Hefferman, e vogal efectivo: Pedro Pláci-
do Sousa da Silva, em substituição de Luís Cabello Soarez Guanes, por
deliberação de 30 de Novembro de 2004.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010326393

SUBMERCI — CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1062;
identificação de pessoa colectiva n.º 505274230; inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 1 e 2/051122.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 6.º, o qual ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência, dispensada de caução, será ou não remunerada,
conforme for deliberado em assembleia geral, ficando desde já desig-
nados gerentes os sócios Válter Miguel Teotónio Ferreira e Telmo
Francisco Teotónio Ferreira.
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3 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
4 — A sociedade poderá nomear, de entre os sócios ou não sócios, ou

destituir gerentes, em assembleia geral, sempre que considere necessário.

Encontra-se já arquivada neste Cartório a instruir a escritura ini-
ciada a fl. 15 do livro de notas para escrituras diversas n.º 12, foto-
cópia-certidão do registo comercial da sociedade, pela qual verifiquei
a qualidade de únicos sócios invocada pelos outorgantes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua nova redacção, encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010326075

FÉRIAS OESTE — ALOJAMENTOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1409;
inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 2/051102 e 3/051122.

Certifico que por Pedro Paulo Moreira Ramos, casado com Ana
Cristina Dionísio Alves Ramos na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Férias Oeste — Alojamentos,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Horta do Regato, 2,
Ferrel, concelho de Peniche.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social agenciamento de alugueres de
casas de habitação para férias. Serviços de hospedagem para turismo
rural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, 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 comple-
mentares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
o 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.

Pelo outorgante foi ainda dito que não é titular de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2005031070

PALOESTE — PALETES DE EMBALAGENS
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 800;
identificação de pessoa colectiva n.º 502075368; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 4/051221.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado de
2244,59 euros para 5000 euros, tendo, em consequência, sido altera-
do o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
3333 euros e 33 cêntimos, pertencente ao sócio Joaquim António
Ambrósio Madeira, e outra do valor nominal de 1666 euros e 67 cên-
timos, pertencente à sócia Célia Maria do Rosário Lopes Madeira.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua nova redacção, encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010326067

FRANCISCO BARATIZO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 795;
identificação de pessoa colectiva n.º 503462616; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/051216.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado de 34 915,86 euros para 300 000 euros, tendo, em consequên-
cia, sido alterados os artigos 3.º e 7.º, os quais ficaram com a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 300 000 euros,
dividido em três quotas:

Uma no valor nominal de 112 500 euros, pertencente ao sócio
Francisco Ferreira Baratizo;

Uma no valor nominal de 112 500 euros, pertencente à sócia Maria
José Marques Horta Baratizo;

Uma outra no valor nominal de 75 000 euros, pertencente ao novo
sócio Vítor Manuel Marques Ferreira.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social.

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

ARTIGO 7.º

1 — Os sócios fundadores, Francisco Ferreira Baratizo e Maria José
Marques Horta Baratizo, beneficiarão do direito especial de atribui-
ção de dois votos por cada cêntimo do valor nominal das suas quotas
que, no total, e na previsão de futuras alterações do pacto social, não
correspondam a mais de 20 % do capital, previsto no artigo 250.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2 — As alterações do pacto social, no todo ou em parte, terão que
ter sempre o voto favorável dos dois sócios fundadores, enquanto os
mesmos se mantiverem na sociedade.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua nova redacção, encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010326059

FRILA — PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 583;
identificação de pessoa colectiva n.º 502459042; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 1/051229.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo as con-
tas sido aprovadas em 16 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010326024



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 105 — 31 de Maio de 200610 678-(176)

DULCE E NOIVO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1238;
identificação de pessoa colectiva n.º 506232069; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/051130.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 2.º e 5.º, os quais ficaram com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 5.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um dos gerentes.
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua nova redacção, encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331982

GILBERTO GOMES SEBASTIÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1412;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/051209.

Certifico que por Gilberto Gomes Sebastião, casado com Maria
Teresa Anunciação Silva Gomes na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Gilberto Gomes Sebastião, Unipessoal,
L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 10, no lugar de Casais
do Júlio, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção, administração e venda
de imóveis.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representando uma quota de igual
valor nominal pertencente ao sócio, Gilberto Gomes Sebastião.

§ 1.º O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro, conforme comprovado através da guia de depósito da agência
da Caixa Geral de Depósitos, em Peniche, datada de hoje.

§ 2.º O gerente fica, desde já, autorizado ao levantamento do capi-
tal social para fazer face às despesas da sociedade.

5.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio, Gil-
berto Gomes Sebastião, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores para

a prática de determinados actos ou categorias de actos, mediante a
outorga de procuração adequada para o efeito.

6.º

O sócio, Gilberto Gomes Sebastião, não tem a mesma qualidade
noutra sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010326032

HIPERPENICHE — ARTIGOS PARA O LAR, DECORAÇÃO
E ALIMENTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1414;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/051230.

Certifico que por Jorge Delgado da Anunciação, casado com Amá-
lia Maria Franco Martins Anunciação na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de HIPERPENICHE — Artigos para o
Lar, Decoração e Alimentação, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na
Rua de José Cândido Azevedo e Melo, lote 10, freguesia da Concei-
ção, concelho de Peniche.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social: comércio a grosso, a retalho
e importação de produtos de: decoração; para o lar; alimentação;
papelaria; brinquedos; higiene; plásticos; e ferramentas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde a uma única quota do sócio, Jorge Delga-
do da Anunciação.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence a Jorge Delgado da
Anunciação, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Desde já se autoriza a celebração de negócios jurídicos entre o só-
cio único e a sociedade, que visam servir a prossecução do objecto da
sociedade.

ARTIGO 7.º

O sócio, Jorge Delgado da Anunciação, não tem a mesma qualidade
noutra sociedade unipessoal por quotas.

Disposição transitória

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010326016

LISBOA
ALENQUER

ESVAP — EMPRESA ESTIVA PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2360/
050314; identificação de pessoa colectiva n.º 504390074; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/051228.

Certifico:
1.º Que foi registada a designação de membros de órgão de admi-

nistração. Administrador único: Maria Teresa Alves da Silva Lopes,
casada, por deliberação de 20 de Abril de 2005, para o triénio de 2005-
-2007.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2010643453
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MÉDIA MODA, L.DA

(sociedade em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2412/
050729; identificação de pessoa colectiva n.º 505323893; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/050728.

Certifico:
1.º Que foi registada a dissolução de sociedade, sendo chamado a

aplicar-se como prazo legal supletivo o de três anos a contar de 14 de
Dezembro de 2005 — para liquidação.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2010643445

AMADORA

GLOBAL PAISAGEM — GESTÃO DE PROJECTOS
E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 13 716; identificação de pessoa colectiva n.º 506355667; de-
pósito: 28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005817139

CASA E VARIUS — OBRAS E SERVIÇOS
EM IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 13 706; identificação de pessoa colectiva n.º 506507416; de-
pósito: 28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2004814829

BETA — PROJECTOS EDITORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 13 791;
identificação de pessoa colectiva n.º 501980407; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006218131

J. FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 14 037;
identificação de pessoa colectiva n.º 505420325; depósito:
12.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008535690

CAFÉ, SNACK-BAR — COUTINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 10 332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503894354; depósito:
13.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008535940

ELECTRO COLINA DO SOL — COMÉRCIO
E ASSISTÊNCIA DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 141;
identificação de pessoa colectiva n.º 504358871; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008527697

TRANSPORTES BRAZ & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 795;
identificação de pessoa colectiva n.º 505693780; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008407055

JOSÉ DA FONSECA VICENTE — TRANSPORTES
EM TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 690;
identificação de pessoa colectiva n.º 505464748; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008570770

SINISCARGA — SOCIEDADE REGULADORA
DE SINISTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 505665875; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008602796

RUI FERNANDES DA SILVA — TÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 505350270; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006533460

TÁXIS HILÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 505444011; depósito:
28.06.2004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008406164

TÁXIS SEBASVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 505351471; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006467794

AUTO TÁXIS CASSIANO & SÍLVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 475;
identificação de pessoa colectiva n.º 505422972; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008406580

MAJONEL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 255;
identificação de pessoa colectiva n.º 504641352; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008624536

TÁXIS MORAIS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 332;
identificação de pessoa colectiva n.º 505330393; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2004252960

JPRP — ESTUQUES, L.DA

(ANTERIORMENTE DENOMINADA JOÃO M. R. PINHEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 336;
identificação de pessoa colectiva n.º 505363887; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008624579

HUMBERTO TEIXEIRA & LUÍSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 532;
identificação de pessoa colectiva n.º 505493551; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008624609

ANTÓNIO CARDOSO FONTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 12 489;
identificação de pessoa colectiva n.º 505440784; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008624560

SILVESTRE & DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 980;
identificação de pessoa colectiva n.º 505051966; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008570738

NOVO RETALHO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA O COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 820;
identificação de pessoa colectiva n.º 504442376; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008614816

TÁXIS PINHEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 11 516;
identificação de pessoa colectiva n.º 504637789; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

6 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008615111

DUOSTAFETAS, SERVIÇOS DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 13 501;
identificação de pessoa colectiva n.º 506224880; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2001092547

JBR — CONTABILIDADE E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 13 812;
identificação de pessoa colectiva n.º 506582655; depósito:
28.06.2004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008634973

FAPIMEPE — COMÉRCIO DE FERRAGENS
PARA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4789;
identificação de pessoa colectiva n.º 501481478; depósito:
29.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006227602

TÁXIS SENHORA DO PÓPULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 13 035;
identificação de pessoa colectiva n.º 500507767; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008406296

ANALISA + — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 13 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 506057623; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008616142

CREDIMUTUO — SOCIEDADE DE PRESTAMISTAS
E ADELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 13 228;
identificação de pessoa colectiva n.º 506131130; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008614700

ALVES MAGINA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 977;
identificação de pessoa colectiva n.º 500018839; depósito:
10.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008191761

SEBASTIÃO LISBOA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 811;
identificação de pessoa colectiva n.º 500408270; depósito:
09.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos exercícios de 2002 e 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008191494

SOCIEDADE COMERCIAL DE AZEITES
ALBANO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 1100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500254761; depósito:
29.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002 e 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2003407391

O BALANCÉ — ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 1499;
identificação de pessoa colectiva n.º 500929050; depósito:
13.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2004252383

SOCIEDADE EXPORTADORA E IMPORTADORA
DO ALTO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 2230;
identificação de pessoa colectiva n.º 500266174; depósito:
30.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009222245

ALMEIDA, TELES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 2523;
identificação de pessoa colectiva n.º 500309523; depósito:
29.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008529339

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4482;
identificação de pessoa colectiva n.º 501337300; depósito:
20.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008190528

VERDE & BARANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4327;
identificação de pessoa colectiva n.º 501265767; depósito:
27.12.2004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008529215

TAVARES & VICTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4447;
identificação de pessoa colectiva n.º 501326472; depósito:
29.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008539199

SIALI — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4744;
identificação de pessoa colectiva n.º 501436154; depósito:
22.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008528901

REPROCROMO — SOCIEDADE DE FOTOLITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4672;
identificação de pessoa colectiva n.º 501061878; depósito:
22.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008536033

PUBLIBRINDE — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 4163;
identificação de pessoa colectiva n.º 501153276; depósito:
22.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos exercícios de 2002 e 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008197832

EQUIPAGÁS — SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
E INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5151;
identificação de pessoa colectiva n.º 501603310; depósito:
03.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2004763264

BRÔA & JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 522;
identificação de pessoa colectiva n.º 500522820; depósito:
29.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008528294

ACRIDENTE — INDÚSTRIA DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5269;
identificação de pessoa colectiva n.º 501672044; depósito:
29.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008204898

OS LATINOS, CASA DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5846;
identificação de pessoa colectiva n.º 501930256; depósito:
30.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008204995

SILVEIRA & MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 642;
identificação de pessoa colectiva n.º 500552606; depósito:
30.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008204928

BELMIRO MARTINS RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula n.º 5821;
identificação de pessoa colectiva n.º 501659609; depósito:
30.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009222105

INSTALADORA CENTRAL DE ALFORNELOS — EMPREI-
TEIROS DE ELECTRICIDADE, GÁS E CANALIZA-
ÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 14 947; identificação de pessoa colectiva n.º 507484070; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/051011.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comercial
por quotas e adopta a firma Instaladora Central de Alfornelos —
Empreiteiros de Electricidade, Gás e Canalizações, L.da

2 — A sua sede é na Praceta Gomes Leal, 3-B, freguesia de
Alfornelos, concelho da Amadora.

3 — Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
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rem criadas sucursais, delegações, agências ou outras formas de re-
presentação.

2.º

A sociedade tem por objecto: empreitadas de electricidade, gás e
canalizações. Outros serviços ligados à construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de material e equipamentos associados às acti-
vidades desenvolvidas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes aos sócios, José Fernando Nunes Penim e Carlos
Manuel Venâncio Costa.

4.º

Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma
possa carecer, desde que previamente deliberados.

5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, fica a cargo de todos os sócios, desde já nomeados gerentes, com
ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

2 — Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes.

3 — Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos ao objecto social, designadamente
fianças, subfianças ou outros actos e documentos semelhantes, sendo
o infractor responsável pessoalmente perante a sociedade, pelos pre-
juízos que causar.

5 — A gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
b) Comprar e vender veículos automóveis;
c) Celebrar, alterar ou rescindir contratos de locação.

6.º

A cessão de quotas depende sempre do consentimento da socie-
dade.

7.º

1 — A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando forem objecto de penhora, arresto, arrolamento ou de

qualquer outro procedimento judicial;
c) Quando o sócio for dado por interdito ou julgado insolvente ou

falido.
2 — O valor da amortização da quota será o que se obtiver por

balanço efectuado para o efeito.
3 — A quota amortizada pode figurar no balanço da sociedade ou,

mediante deliberação unânime dos sócios, ser substituída por uma ou
várias quotas, que se destinam a ser adquiridas pelos sócios ou por
terceiros.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outras formalida-
des e prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios, com 10 dias de antecedência.

9.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhe-á dado o destino que
vier a ser deliberado em assembleia geral, por unanimidade.

Conferida e conforme.

14 de Outubro de 2005. A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 2009057880

CASCAIS

TRANSWIN — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 777/
Cascais; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/
051103.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 2007991330

CLEANHOUSE — SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 160/
020121-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504418645;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 34/20051209.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º (objecto social):

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de limpe-
za e administração de condomínios.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2012303358

VASOCRUZ — DECORAÇÕES PARA JARDINS
E LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 830/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504260758; data:
20040809; p. contas n.º 7076.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005820288

INDAVE — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2522/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501309241; P. C.:
8373, 8374, 8374 e 8375 de 29/09/04.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício dos
anos de 2000, 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004747110

TAV — CONSULTADORIA EM TECNOLOGIAS
AVANÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6168/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502179333; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 68/20051221.

Certifico o seguinte:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos, a contar de 21 de Dezembro de

2005.
Liquidatário: João Manuel Guerreiro Marques de Almeida.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 2012292674

ANTÓNIO M. COSTA DURÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 222/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506177955; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 34/20051219.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005.— A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012328270

CITLANDA — OCIDENTAL ATLÂNTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3005/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500064563; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 36/
20051221.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Susana Maria Barreto Gamito

Pires, por renúncia, em 25 de Agosto de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006.— A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012287174

PARS — CONSULTORIA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 323/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505642948; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 78/
20051221.

Certifico o seguinte:
Recondução dos membros dos órgãos sociais para o biénio de 2005-

2006.
Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006.— A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012292658

VALENTIM DE CARVALHO, LOJAS, FONOGRAMAS
E VIDEOGRAMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 049/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506008479; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 77/20051221.

Certifico o seguinte:
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio

de 2005-2007.
Conselho de administração:
Presidente: João Paulo da Cunha Malhado de Oliveira Abreu.
Vogais: Ramiro Neves Vieira e Nuno Filipe Bento Barata, divorcia-

do, Avenida de Casal da Serra, torre 4, 6.º, Póvoa de Santa Iria.
Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, SROC, representada por

José Vieira dos Reis, ROC.
Suplente: Fernando Marques Oliveira, ROC.
Data da deliberação: 9 de Junho de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006.— A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012292666

RURAM — MANUTENÇÃO ELÉCTRICA, CANALIZAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 253/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503716804; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 20 e 22/20051215.

Certifico o seguinte:
2 — Averbamento n.º 2 — Apresentação n.º 20/20051215.
Facto: cessação de funções de gerente de José António Bonito

Ramos, por renúncia, em 6 de Dezembro de 2005.

11 — Apresentação n.º 22/20051215.
Facto: designação de gerente de José Luís Soares Bofill.
Data da deliberação: 6 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2005.— A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012294871

GRUPO MÉDIA CAPITAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 831/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502816481; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 30; números e data
das apresentações: 2 e 3/20051102.

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

Facto: cessação de funções de secretário de Victor Castro Rosa e
do suplente Patrícia Castro Rosa, por renúncias de 8 de Julho de 2005.

Facto: designação de secretário de João Miguel Matos, solteiro,
maior; e do suplente Miguel Menezes da Silva, casado, ambos com
domicílio na Rua de D. Pedro V, 132, Lisboa.

Data da deliberação: 18 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010027248

TDF — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 533/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502820772; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 46 e 47/20051221.

Certifico o seguinte:
17 — Averbamento n.º 2 — Apresentação n.º 46/20051221.
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração

de Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, por renún-
cia, em 22 de Abril de 2005.

19 — Apresentação n.º 47/20051221.
Facto: designação por cooptação de vogal do conselho de adminis-

tração de João Vasco Franco dos Santos Torrado da Silva, casado,
Rua das Macieiras, 167, Cascais, até final do mandato em curso 2004-
-2007.

Data da deliberação: 3 de Outubro de 2005.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2010015886

TD VIA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 538/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500990204; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 44 e 45/20051221.

Certifico o seguinte:
11 — Averbamento n.º 4 — Apresentação n.º 44/20051221.
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração

de José Luís Guimarães dos Santos Bessa, por renúncia de 5 de De-
zembro de 2005.

17 — Apresentação n.º 45/20051221.
Facto: designação de vogal do conselho de administração, até final

do mandato em curso — 2003-2006 — de João Carlos Montalbo Bessa,
casado, Avenida de Guerra Junqueiro, 15, 4.º, esquerdo, Lisboa, por
cooptação.

Data da deliberação: 6 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2010015894
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FUNINVEST — PROJECTOS DE LAZER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 133/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506196810; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 75/20051221.

Certifico o seguinte:
Facto: designação de membros dos órgãos sociais para o triénio de

2005-2007.
Conselho de administração:
Presidente: João Paulo da Cunha Malhado de Oliveira Abreu.
Vice-presidente: Juvenal Júlio Figueira Leitão.
Vogais: Armando da Silva Antunes; Manuel de Oliveira Borges, e

Ramiro Neves Vieira.
Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, SROC, representada por

José Vieira dos Reis, ROC.
Suplente: Fernando Marques Oliveira, ROC.
Data da deliberação: 14 de Março de 2005.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012328296

LIMOSOA — SOCIEDADE DE ESTUDOS
E PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 884/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503359955; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20051221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede.
Sede: Quinta da Samarra, Livramento, freguesia do Estoril, conce-

lho de Cascais.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012286429

CRELCAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9899/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503598135; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 59/20051221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CRELCAR, L.da, tem a sua sede
na Avenida de Tomás Ribeiro, 48, loja, freguesia de Linda-a-Velha,
concelho de Oeiras.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e comercialização de
veículos automóveis, novos e usados, seus componentes, peças e aces-
sórios; aluguer, assistência técnica, manutenção e reparação de veícu-
los automóveis; tratamento de documentação e prestação de serviços
em geral no ramo automóvel. Importação e comercialização, por
grosso e a retalho, de artigos alimentares e bebidas, produtos de cos-
mética e de higiene, têxteis, vestuário, calçado, artigos decorativos e
outros artigos para o lar, flores e plantas, artigos de papelaria, brin-
quedos, jogos, artigos de desporto e outros bens de consumo.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado em di-
nheiro, de 50 000 euros, representado por duas quotas de igual valor
nominal, de 25 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012287190

AGÊNCIA FUNERÁRIA CENTRAL DE CARNAXIDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 452/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505600625; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 42/20051227.

Certifico o seguinte:
Designação de gerente de Nuno Miguel Grilo Pereira, casado, Imp.

Cidade São Luís do Maranhão, 7, 6.º, RTA/direito, São Marcos, Sin-
tra.

Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012328920

DIRNET — DIRECTÓRIOS DA INTERNET, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 741/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504183354; inscrições
n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 7 e 8/20051221.

Certifico o seguinte:
8 — Apresentação n.º 7/20051221.
Facto: redução de capital.
Montante: 174 212 euros, ficando o capital reduzido a 50 288 euros.
Data da deliberação: 29 de Março de 2004.

9 — Apresentação n.º 8/20051221.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio

de 2004-2006.
Conselho de administração: José Alberto Belém de Bastos e Silva;

Henedino Manuel Maia Morais de Carvalho; e Morais de Carvalho
Consultores, L.da, Avenida do Infante Santo, 2 R, Torreão, Lisboa,
representada por Pedro Van Grichen Morais de Carvalho, solteiro,
maior, Quinta do Peru, lote 221, Quinta do Conde, Sesimbra.

Fiscal único: Leopoldo Alves e Associado, SROC, representada por
Leopoldo da Assunção Alves, ROC, Avenida da República, 48, 1.º,
esquerdo, Lisboa.

Suplente: José Rita Braz Machado, ROC.
Data da deliberação: 29 de Março de 2004.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012286410

OEIRASKIDS — EVENTOS FESTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 663/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506897036; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 27/20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Morais & Grilo, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vestuá-
rio, calçado, adereços, bijutarias, marroquinaria, produtos cosméticos
e de higiene e têxteis. Organização de eventos festivos; actividades
recreativas culturais e lúdicas.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012328300

SAFE HOUSE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 273/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504836625; inscrição
n.º 13; números e data da apresentação: 28-29/20051220.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua de Bernardino de Oliveira, 4, rés-do-chão, direito, fre-

guesia de Algés, concelho de Oeiras
Gerente designada: Vanda Goreti Waskievicz.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012328261

C. S. D. P. — CENTRO DE SERVIÇOS
PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 508/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504117106; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 74 e 77/20051216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerentes — de João Paulo Serrano

de Almeida Santos Pinto e de Nuno Miguel de Oliveira Linãn da Sil-
va, por renúncia, em 16 de Dezembro de 2005.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o apoio terapêutico com atendimen-
to nas áreas da terapia da fala, desenvolvimento da linguagem escrita
e falada, terapia ocupacional, intervenção educativa precoce, fisiote-
rapia, psicologia clínica, terapia e reeducação psicomotora, desenvol-
vimento psicomotor, intervenção, coordenação, formação e investi-
gação na área do desenvolvimento humano. Exploração de clínica
médica e apoio psicoterapêutico e psicopedagógico.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: sete quotas,
sendo uma do valor de 300,84 euros, uma do valor de 149,64 euros,
uma do valor de 100 euros, uma do valor de 249,40 euros, uma do
valor de 199,52 euros, uma do valor de 1250,60 euros e uma do valor
de 250 euros, todas tituladas em nome da sócia Ana Patrícia Coelho
da Silva; três quotas, sendo uma do valor de 1300,48 euros, uma do
valor de 250 euros e uma do valor de 949,52 euros, todas tituladas
em nome da sócia Ana Sofia Lacerda Sakellarides.

ARTIGO 5.º

3 — São gerentes as sócias Ana Sofia Lacerda Sakellarides e Ana
Patrícia Coelho da Silva, já designadas.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012269613

MARQUES DA FONTE & FILHOS — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 756/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504191217; número e
data da apresentação: 7034/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848646

NEW OFFICE — MOBILIÁRIO E ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 259/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503901474; número e
data da apresentação: 7035/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848581

RETORNO — ESTUDOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9486/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503453048; número e
data da apresentação: 7037/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848620

TECNISIS — TÉCNICA DE SISTEMAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6215/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502203544; número e
data da apresentação: 7039/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848697

TRANSPORTES SAMPAIO CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 888/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505242346; número e
data da apresentação: 7040/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848565

A GALETTE E LUSÍADAS — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 589/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504943448; número e
data da apresentação: 7048/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2008479641
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TRÊS EIXOS — ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6249/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502804173; número
e data da apresentação: 7050/1/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas dos exer-
cícios dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004798190

HOTÉIS ZENITE — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1279/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500361444; número
e data da apresentação: 7045/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004793643

ORNELAS MONTEIRO — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2735/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501402934; número
e data da apresentação: 7044/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004793635

PURPLE — AGÊNCIA DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 573/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505265168; número
e data da apresentação: 7036/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848689

DAGMA — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 788/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504661876; número
e data da apresentação: 7027/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848573

ALFAGENE — NOVAS TECNOLOGIAS
DAS CIÊNCIAS DA VIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8158/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503387398; número
e data da apresentação: 7024/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848557

ADC — ÁGUAS DE CASCAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 653/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505124289; número
e data da apresentação: 7015/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004858842

PIERRE RENSON — COMÉRCIO INTERNACIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 073/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505282976; número
e data da apresentação: 7014/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004793953

STELA & NIKOLAY LALOV, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 442/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505973359; número
e data da apresentação: 7013/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004793945

ANBRO — RECOLHA DE CONSUMÍVEIS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 454/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504898027; número
e data da apresentação: 7008/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005803898
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ANBRO — RECOLHA DE CONSUMÍVEIS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 454/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504898027; número
e data da apresentação: 7007/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005803901

KL 11 — SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 674/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504761803; número
e data da apresentação: 7006/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004793651

ALEXANDRA & LAGINHA — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9250/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503882208; número
e data da apresentação: 7005/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004793597

LEONETO — PASTELARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 084/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506578658; número e
data da apresentação: 7033/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848484

LARANÉLIA — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 814/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504220241; número e
data da apresentação: 7032/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848611

ESPAÇO JARDIM — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 863/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503906115; número e
data da apresentação: 7029/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848654

COSPRO — COMÉRCIO DE COSMÉTICA
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9963/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503610399; número e
data da apresentação: 7026/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848670

KEY ASPECTS PORTUGAL — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 639/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506642666; número e
data da apresentação: 7031/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848590

CASOPOR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7392/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502717629; número e
data da apresentação: 7025/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848662

SOUSA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2989/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500625484; número e
data da apresentação: 7020/1/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2000798888
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PREDIAL LUSÓFONA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 623/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503825239; número e
data da apresentação: 7017/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848514

BATISTA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6995/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502564369; número e
data da apresentação: 7016/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2000798870

O. C. E. O. P. — OEIRAS, CONSTRUÇÕES, EDIFÍCIOS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 881/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504688766; número e
data da apresentação: 7018/9/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848492

A. M. E M. O. — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7855/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502875410; número e
data da apresentação: 7022/04-08-06.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005848603

EDILOG — SUPORTES PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7415/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502717670; C: 6753/
02082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2007547872

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO FERREIRA SOUSA
E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 673/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500334757; C: 6754/
02082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2007547880

ALICONGEL — PRODUTOS ALIMENTARES
E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 089/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502234873; C: 6758/
02082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2006381032

CARVALHO E DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1728/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500056382; C: 6966/
02082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004793473

ALVES MENDES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 782/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503887722; C: 6969/
02082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2008708837

LEITARIA CHARCUTARIA J. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 85/Oei-
ras; identificação de pessoa colectiva n.º 500571287; C: 6963/6964/
6965/05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes aos anos de 2001, 2002 e 2003 em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004793406

BRITO & BRITO CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 185/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504010174; C: 6968/
05082004.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2002110476

TRIEDE — CONSULTORIA E PROJECTOS
DE ENGENHARIA CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5607/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500709246; C: 6977/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004793554

VERGUEL — REABILITAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8936/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503230014; C: 6989/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004730900

OLIVEIRA E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6320/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501988920; C: 6994/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004825138

DUARTEQUIPAMENTOS — COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 595/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504179535; C: 6952/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2001134800

ELECTRIMECA — ELECTRICIDADE E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 595/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500091960; C: 6967/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2000779255

EDISTRONG — CONSTRUÇÃO E GESTÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 380/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506408744; C: 6971/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004793503

SENPAPOR — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9557/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503899550; C: 6976/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2006711911

FERNANDO L. GASPAR — SINALIZAÇÃO
E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4179/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502042044; C: 6962/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004793481

MULTIOBJECTIVO — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4390/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502141689; C: 6980/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004866128

ONDA NORTE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 565/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506582175; C: 6996/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004825162

AUTO VIPEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4271/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502089598; C: 6997/
05082004.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004825146

GAMEIRO E GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3201/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501623280; C: 6998/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004825219

GILANDA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 266/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504948938; C: 8303/
8304/27092004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes aos anos de 2002 e 2003 em relação à sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2003261303

JOSÉ DIAS — DECAPAGEM E METALIZAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 809/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505580551; C: 7001/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004825197

BARRETO & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6801/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502969024; C: 7000/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004825120

COSTA E BARROS — ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEIS
DE COMPETIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6698/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502937807; C: 6999/
05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coe-
lho Borralho Reis. 2004825189

VÍTOR M. AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2450/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501322698; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7075.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003151230

ARTUR VASQUES DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 539-A/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502710470; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7070.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005755532

MODAJOIA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 757/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506048853; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7068.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005820210

PEREIRA DE SOUSA E MESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7636/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502799781; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7074.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003151052

E. M. D. — EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 627/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505780941; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7072.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003151176

CLÍNICA DENTÁRIA DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5864/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502022884; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7073.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005755575
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CONFORBARRA — CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8706/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503156418; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7071.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005755583

FARMISUAVE — COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
E CONFORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 507/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506272850; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7069.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005755664

GODIRIBEIRO — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 312/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502654821; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7064.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006673874

GODIRIBEIRO II — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 619/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505068362; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7063.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006673882

GODIMPÉRIO II — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 605/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506312968; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7062.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006673890

A LEBRINHA — CAÇA E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 323/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502421991; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7057.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004798246

GODIMPÉRIO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8961/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502589639; data: 09/
08/2004; p. contas n.º 7061.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006673904

ANIAURA — OURO & JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 214/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501980270; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2007506173

SEALORD — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 924/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504749234; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7114.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004798971

CIFASSOL — COMÉRCIO DE PERFILADOS
DE ALUMÍNIO E OUTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6540/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502446455; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7116.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004833084

4 MONEY — SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO
E INFORMAÇÃO DA BOLSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 606/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506559432; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7132.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004825030
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WW — CONSULTORES DE HIDRÁULICA
E OBRAS MARÍTIMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 003-A/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501208275; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7098.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004798491

BEXIGA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 467/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503789194; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7099.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2007506211

MÁRIO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 976/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505951533; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7102.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2007506190

ARTICONTROL — COMÉRCIO REPARAÇÃO
E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5526/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501853510; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7105.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004798505

DURIFIRME — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6047/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502126396; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7106.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2007504669

FIGUEIREDOS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5123/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501710388; data: 10/
08/2004; p. contas n.º 7107.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2007504634

SANTA BÁRBARA & POLICARPO CONTABILIDADE
E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 722/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505862344; números
e data das apresentações: 7140/41/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2002 e 2003 em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799137

GIOMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 010/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506174913; número e
data da apresentação: 7142/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799161

BATISLAR SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 126/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503993344; número e
data da apresentação: 7143/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799200

LIVRO ABERTO EDITORES LIVREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5666/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501926224; número e
data da apresentação: 7147/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005975796

ANGULAR SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6992/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501989536; número e
data da apresentação: 7146/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005833576
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CNSM — SERVIÇOS DE PSICOLOGIA TRADUÇÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 992/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506023753; número e
data da apresentação: 7148/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005833614

ALGORITMO CONSULTORES EM INVESTIMENTOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2104/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500308888; número e
data da apresentação: 7149/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003605754

REDES DO ÍNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
ARTESANAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 314/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505012073; número e
data da apresentação: 7150/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004773839

AKELER 2 — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 492/
Oeiras; número e data da apresentação: 7160/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006689070

AKELERPORTUGAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 491/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504230085; número e
data da apresentação: 7162/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006689061

AKELER 3 — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 936/
Oeiras; número e data da apresentação: 7161/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006689053

PEUGEOT PORTUGAL AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9376/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502995912; número e
data da apresentação: 7163/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005875430

TEOGARBE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 527/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501811583; número e
data da apresentação: 7174/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006689045

JOCARI PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 505/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504829769; número
e data da apresentação: 7166/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005303380

SOMIPEDRA PROJECTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 703/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504966588; número
e data da apresentação: 7158/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799455

PAVENFER GESTÃO DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 502/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504663410; número
e data da apresentação: 7157/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799447
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ROVENFER GESTÃO DE EMPRESAS
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8633/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503558044; número
e data da apresentação: 7155/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799420

VALE QUINTIM SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 484/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500277265; número
e data da apresentação: 7156/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799439

SERRADO DO CAPITÃO IMOBILIÁRIA EMPREITADAS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 765/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506618064; número
e data da apresentação: 7154/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799390

JODOFER EMPREITEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1054/
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500153264; número
e data da apresentação: 7152/110804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004799382

AFROEGGS — COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 132/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 507111737; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 34/20051215.

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: 15 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012328253

RESEP, SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 438/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503769428; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 38/20051213.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012269591

LOJA DO ESTUDANTE — CENTRO
DE APOIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 879/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506910440; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 33/20051206.

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: 6 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012269567

WEBDIFUSÃO — CRIAÇÃO E GESTÃO
DE APLICAÇÕES INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 249/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504862596; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 31/20051205.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012302998

MATÉRIA PURA — CAFÉ, GALERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 575/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 507280504; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 32/20051205.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012303005

COPISATELITE — FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 799/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504205730; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 17/20051221.

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

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 2012287115
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ISOSISTEMAS — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 576/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504147285; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 29/20051221.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 2012287182

IMAGINATION PEOPLE — DESENHO POR COMPUTADOR
DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 293/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506062252; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 28/20051215.

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: 10 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2012294944

PINHEIRO & JAIME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 339/
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505506777; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 57/20051221.

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.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 2012287204

LISBOA — 1.A SECÇÃO

EXPERGIS — ESPECIALISTAS EM GESTÃO
DE SINISTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 199/040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506749495;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 37/051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade anónima e designação dos órgãos.
Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Firma, sede, objecto e duração

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima, com a firma
EXPERGIS — Especialista em Gestão de Sinistros, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sede da sociedade é na Rua de Castilho, 5, sala 16, em Lis-
boa, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 — A administração fica autorizada a deslocar a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A administração pode transferir, abrir ou encerrar qualquer
subsidiária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de repre-

sentação social, onde e quando entender conveniente, dentro ou fora
do País.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços, gestão,
peritagens auto e outras, assistência e consultadoria a pessoas e bens,
no ramo de qualquer sinistro.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

Participações sociais

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades, com objecto igual ou diferente do seu, bem como
em sociedades reguladas por legislação especial e ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

ARTIGO 6.º

Capital social, acções e obrigações

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 180 000 euros.
2 — O capital social é representado por 180 000 acções ordinárias,

com o valor nominal de 1 euro cada.
3 — As acções são nominativas ou ao portador, podendo adoptar

a forma escritural.
4 — As acções serão representadas por títulos, podendo haver tí-

tulos de mais de uma acção, e o conselho de administração pode emitir
certificados provisórios ou definitivos representativos de qualquer
número de acções.

5 — As despesas com o desdobramento dos títulos correrão por
conta dos accionistas que o requeiram.

ARTIGO 7.º

Aumento de capital e prestações acessórias

1 — O aumento do capital social depende de deliberação da assem-
bleia geral.

2 — Quando haja aumento de capital, os accionistas terão, na pro-
porção das acções que possuírem, direito de preferência, quer na subs-
crição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais
tal direito não tenha sido exercido.

3 — Todos os accionistas poderão ser chamados a realizar presta-
ções acessórias de capital, que podem ser integradas em dinheiro ou
em espécie, em montante proporcional à sua participação no capital
da sociedade, e até ao valor correspondente a 10 vezes o valor nomi-
nal inicial da sua participação mediante deliberação da assembleia geral
aprovada nos termos destes estatutos.

ARTIGO 8.º

Alienação de acções

1 — É livremente permitida a alienação das acções entre accionis-
tas sendo que, porém, a alienação de acções nominativas a terceiros
está sujeita ao exercício do direito de preferência detido pelos outros
accionistas, o qual se rege pelas normas constantes dos números se-
guintes.

2 — A transmissão mortis causa das acções nominativas só pro-
duz efeitos perante a sociedade na data da comunicação à mesma do
falecimento do respectivo titular, sem prejuízo dos direitos da socie-
dade infra-estabelecidos no artigo 9.º dos presentes estatutos.

3 — A transmissão entre vivos, das acções nominativas da socie-
dade só produz os seus efeitos em relação a esta se tiver sido obtido
o seu consentimento, o qual compete à assembleia geral.

4 — O accionista que pretenda alienar a terceiros as suas acções
nominativas, no todo ou em parte, terá de o comunicar ao conselho
de administração, por carta registada com aviso de recepção, indican-
do o nome do adquirente e todas as condições da alienação.

5 — O conselho de administração, no prazo de 30 dias a contar do
recebimento da comunicação, procederá à convocação de uma reu-
nião extraordinária da assembleia geral, para deliberar sobre o con-
sentimento da sociedade, a qual deverá ter lugar dentro dos 60 dias
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seguintes àquele em que houver sido recebido o pedido do accionista
alienante.

6 — O accionista ou accionistas que pretendam exercer o seu di-
reito de preferência na alienação, deverão, no prazo de 10 dias con-
tados da data da reunião da assembleia geral a que se refere o número
anterior, comunicá-lo à sociedade, por carta registada com aviso de
recepção. Nos cinco dias subsequentes, e nos mesmos termos, o con-
selho de administração da sociedade comunicará ao accionista que se
propõe alienar as suas acções, se algum ou alguns dos demais accio-
nistas irão exercer o seu direito de preferência. No caso de mais de
um deles preferir, as acções a ceder serão divididas entre os preferen-
tes, na proporção das que eles então possuírem.

7 — Se a assembleia geral não deliberar sobre o pedido de consen-
timento nos 60 dias após a sua recepção, ou se os accionistas não
exercerem o seu direito de preferência, o sócio fica livre para trans-
mitir as suas acções à entidade e nas condições comunicadas.

8 — Em caso de recusa de consentimento da sociedade na aliena-
ção pretendida é obrigação da sociedade fazer adquirir as acções por
outra entidade, nas condições de preço e pagamento do negócio para
que foi solicitado o consentimento. Tratando-se de transmissão a tí-
tulo gratuito, ou provando a sociedade que naquele negócio houve
simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado
nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 105.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Acções próprias

1 — A sociedade pode adquirir acções próprias até ao limite de
10 % do seu capital, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de cessão sem observância do disposto no artigo 8.º;
c) No caso de falência, insolvência, interdição ou inabilitação do

seu titular;
d) No caso de falecimento do seu titular e nenhum dos seus herdei-

ros for colaborador, directo ou indirecto, da sociedade;
e) Caso o seu titular deixe de colaborar, directa ou indirectamente

com a sociedade.
2 — A sociedade pode adquirir acções próprias para além do limite

suprapredisposto nos casos predispostos no n.º 3 do artigo 317.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá emi-
tir obrigações e outros títulos de dívidas nos termos da legislação em
vigor.

CAPÍTULO III

ARTIGO 11.º

Órgãos sociais

1 — São órgãos da empresa a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único.

2 — O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração e do fiscal único tem a duração de quatro
anos, sendo permitida a sua renovação, por uma ou mais vezes.

3 — Os referidos titulares estão dispensados de prestar caução pelo
exercício dos seus cargos.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

1 — A assembleia geral é formada pelos accionistas.
2 — Deverão participar nos trabalhos da assembleia geral, sem

direito a voto, os membros do conselho de administração e o fiscal
único.

3 — Os accionistas deverão indicar, por carta ou ofício dirigido ao
presidente da mesa, quem os representará na assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Competência

1 — Compete, designadamente, à assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;

b) Fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais e da mesa
da assembleia geral;

c) Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas de exercício e a
aplicação de resultados.

2 — As deliberações que importem alterações aos estatutos, au-
mentos e reduções de capital, emissão de acções preferenciais e rea-
lização de prestações acessórias, fusão, cisão ou dissolução, só pode-
rão ser aprovadas com o voto concordante, em primeira convocação,
da assembleia geral, de accionistas que representem, pelo menos, dois
terços do capital social.

3 — Em segunda convocação, as deliberações referidas no número
anterior podem ser aprovadas pela maioria legalmente permitida para
o efeito.

ARTIGO 14.º

Mesa

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e por um
secretário.

ARTIGO 15.º

Convocação

1 — A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa.
2 — A convocação da assembleia geral faz-se mediante carta re-

gistada ou por publicação, com a indicação expressa dos assuntos a
tratar e demais elementos exigidos por lei.

ARTIGO 16.º

Reuniões

A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez por ano e sempre
que o conselho de administração, o fiscal único ou um ou mais accio-
nistas que possuam acções correspondentes a pelo menos 5 % do
capital social assim o requeiram.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Composição

O conselho de administração é composto por três, cinco ou sete
membros, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Competência

1 — Compete designadamente ao conselho de administração:
a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações

respeitantes ao objecto social que não caibam na competência atribuída
a outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, confessar e transigir em quaisquer pleitos e,
bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e
as normas de funcionamento interno, designadamente quanto ao pes-
soal e à sua remuneração;

d) Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas por lei
ou pela assembleia geral.

2 — Em caso de impossibilidade temporária física ou legal para o
exercício das respectivas funções, os membros impedidos podem ser
substituídos enquanto durar o impedimento.

3 — Tanto nos casos de substituição definitiva, como nos casos de
substituição temporária, o substituto é designado pela mesma forma
por que tiver sido designado o substituído e cessa funções no termo
do período para que este tiver sido nomeado, salvo se, no caso de
substituição temporária, o substituído regressar ao exercício de fun-
ções antes de terminar o seu mandato.

ARTIGO 19.º

Delegação de poderes

1 — O conselho de administração poderá delegar em qualquer dos
seus membros algumas das suas competências, definindo em acta os
limites e as condições do seu exercício.

2 — O conselho de administração pode ainda delegar num dos seus
membros, que será o administrador-delegado, a gestão corrente da
sociedade, fixando-lhe em acta as respectivas atribuições e compe-
tências.
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ARTIGO 20.º

Competências do presidente

Compete especialmente ao presidente do conselho de administração:
a) Representar o conselho;
b) Coordenar a actividade do conselho e convocar e dirigir as suas

reuniões;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
2 — Nas suas faltas e impedimentos, o presidente será substituído

pelo vogal do conselho por si designado para o efeito.

ARTIGO 21.º

Deliberações

1 — O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
teja presente a maioria dos seus membros em exercício, salvo por
motivo de urgência, como tal reconhecida pelo presidente, caso em
que os votos podem ser expressos por correspondência ou por carta
passada a outro administrador.

2 — As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre da acta e serão tomadas pela maioria dos votos presentes ou re-
presentados, tendo o presidente, ou quem o substitua, voto de quali-
dade.

ARTIGO 22.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um pro-

curador.
c) Pela assinatura do administrador delegado nos termos da respec-

tiva delegação de poderes;
d) Pela assinatura dos mandatários constituídos, nos precisos ter-

mos do mandato.
e) Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

um dos administradores.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 23.º

Composição

O fiscal único será obrigatoriamente um revisor oficial de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas e será eleito pelo
mesmo período por que forem os demais órgãos sociais, o qual terá
um fiscal suplente sendo permitida a sua reeleição.

ARTIGO 24.º

Competência

Compete ao fiscal único:
a) Exercer, em geral, a fiscalização da actividade social;
b) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrituração da

sociedade;
c) Acompanhar o funcionamento da sociedade, bem como o cum-

primento dos estatutos e das normas legais e regulamentares que lhe
são aplicáveis;

d) Emitir parecer acerca das demonstrações financeiras;
e) Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas por lei.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 25.º

Exercício social e distribuição de resultados

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Distribuição de resultados

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zidas ou reforçadas as reservas impostas por lei, terão o destino que
a assembleia geral deliberar por simples maioria, podendo os mesmos
não ser, no todo ou em parte, distribuídos pelos accionistas.

2 — No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre lucros, nas condições previstas na lei.

CAPÍTULO V

ARTIGO 27.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se nos termos previstos na lei.

ARTIGO 28.º

A liquidação do património em consequência da dissolução da so-
ciedade será feita extrajudicialmente, através de uma comissão liqui-
datária constituída pelos administradores em exercício, se a assem-
bleia não deliberar de outro modo.

CAPÍTULO VI

ARTIGO 28.º

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os titulares dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2005/2006/2007/2008.

Mesa da assembleia geral:
Presidente: António Manuel Queirós Faria da Mota, casado, resi-

dente na Rua de Sá da Albergaria, 29, rés-do-chão, Porto.
Secretário: Mariana de Lança Cordeiro Ferreira Martins Sottomayor,

casada, residente na Praça da Cidade do Salvador, 312, 3.º, D, Mato-
sinhos.

Conselho de administração:
Presidente: Gabriel Almodôvar Salvat, casado, residente na Rua de

Amadeu Vives, 33 de Sant Quize Vallés, Barcelona, Espanha;
Vogal: António Maria Rodrigues Sarmento Barbosa da Cunha, ca-

sado, residente na Rua de Serralves, 693, Porto;
Vogal: Sérgio Manuel Pires Gonçalves, casado, residente na Rua de

Marcos Assunção, 5, 3.º, direito, Almada.
Fiscal único:
Gonçalves & Fonseca — Sociedade de Revisores Oficiais de Con-

tas, SROC, inscrita sob o n.º 163, representada pelo Dr. Joaquim de
Jesus Gonçalves, casado, ROC 826, com domicílio na Rua de Pedro
Álvares Cabral, 6, rés-do-chão, C, Loures.

Fiscal suplente: Dr. Rogério Varandas Dias da Fonseca, casado,
revisor oficial de contas n.º 832, com domicílio na morada da ante-
rior.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010348010

AGÊNCIA DOCUMENTAÇÃO DAS MOURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 348; identificação de pessoa colectiva n.º 505532115; ins-
crição: 27/10/2005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2009148665

AZEVEDO & SILVA, COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6519; identificação de pessoa colectiva n.º 503829676; inscri-
ção: 19/10/2005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2009134664
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AR VERDE — SOCIEDADE DE RECUPERAÇÃO
E RECICLAGEM DE AR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4293; identificação de pessoa colectiva n.º 503148458; inscri-
ção: 15/07/2005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Go-
mes Coelho da Silva. 2009134672

ALLFOURONE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 181/050307; identificação de pessoa colectiva n.º 507044010;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/050307.

Certifico que Emília Rosa de Campos, solteira, maior, Rua de Maria
Ulrich, 4, bloco 4, 3.º, A, Lisboa, Lina Nóbrega de Freitas Araújo,
casado com Rogério Paulo de Campos Araújo na comunhão de adqui-
ridos, Rua de D. João de Castro, 10, 3.º, Algés, Oeiras, Rogério Paulo
de Campos Araújo, referido, António José de Campos Araújo, casado
com Verónica Eunice Bento Reis Vieira Araújo na comunhão geral,
Rua de Carlos Wallenstein, 2, 1.º direito, Carnaxide, Oeiras, Sérgio
Pedro de Campos Araújo, casado com Helena Maria da Silva Peres
Araújo na comunhão de adquiridos, Rua de João de Freitas Branco,
27, 5.º, C, Lisboa, constituem uma sociedade anónima, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALLFOURONE — Sociedade
Imobiliária, S. A., tem sede em Lisboa, freguesia de Santa Isabel, na
Rua de Maria Ulrich, 4, bloco 4, 3.º, A.

2 — A sede social pode ser transferida para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante mera
decisão do administrador único.

3 — O administrador único poderá criar, onde entender, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, quaisquer formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra de prédios para revenda,
promoção de projectos imobiliários e turísticos, a aquisição e admi-
nistração de prédios rústicos e urbanos e a prestação de serviços com
eles conexos.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente subscrito é de 155 000 euros,
representado por 31 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma,
encontrando-se integralmente realizado.

2 — O capital social é representado por acções tituladas ao porta-
dor, convertíveis para acções tituladas nominativas ou em acções
escriturais, a requerimento e à custa dos accionistas.

3 — Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.
4 — Os títulos poderão ser divididos ou concentrados, a requeri-

mento e à custa dos accionistas.
5 — Os títulos representativos das acções serão assinados pelo

administrador único, podendo a assinatura ser aposta por chancela ou
reproduzida por meios mecânicos.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode emitir obrigações, nos termos da lei e nos que
vierem a ser estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações pró-
prias e realizar quaisquer operações sobre as mesmas, respeitados que
sejam os respectivos condicionalismos legais.

2 — A sociedade tem a faculdade de amortizar as acções que forem
apreendidas em processo de falência ou insolvência, ou objecto de

penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra
providência judicial.

3 — Os termos em que se realizará a amortização de acções pre-
vista no n.º 1 antecedente serão deliberados em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas.

2 — A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e
por um secretário, eleitos por um período de quatro anos, de entre os
accionistas ou não accionistas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 8.º

1 — A cada 100 acções corresponde um voto.
2 — Para exercerem o direito de voto, os accionistas titulares de

menos de 100 acções poderão agrupar-se, por forma a completar o
mínimo exigido, fazendo-se representar na assembleia por um só
deles.

3 — O exercício do direito de voto depende do averbamento ou
depósito das acções em nome do respectivo titular até cinco dias antes
do dia designado para a reunião da assembleia geral.

4 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social
nela representado, sem prejuízo do que diferentemente disponham estes
estatutos ou disposições legais imperativas.

ARTIGO 9.º

1 — Os accionistas poderão fazer-se representar por estranhos nas
assembleias gerais, conferindo-lhes para o efeito poderes em simples
carta mandadeira dirigida ao presidente da mesa respectiva, devendo
nessa carta identificar a assembleia geral em causa.

2 — Não poderão participar nas assembleias gerais, nem os accio-
nistas sem direito a voto, nem os simples obrigacionistas.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

1 — A administração da sociedade compete a um administrador
único, accionista ou não accionista.

2 — O administrador é eleito por unanimidade pela assembleia ge-
ral por períodos de quatro anos, sendo permitida a reeleição.

3 — A remuneração do administrador é fixada pela assembleia ge-
ral.

ARTIGO 11.º

1 — Além das atribuições gerais decorrentes da lei e do presente
contrato, compete ao administrador único:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir, transigir, bem como comprome-
ter-se em arbitragens;

b) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar,
no todo ou em parte, quaisquer bens móveis ou imóveis;

c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar
operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

d) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de actos
ou de categorias de actos.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador úni-
co ou de um seu procurador nos precisos termos do respectivo man-
dato.

4 — A responsabilidade do administrador único será ou não cau-
cionada, conforme a deliberação da assembleia geral que o eleger.
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SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos qua-
drienalmente pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

O fiscal único tem as atribuições que lhe são cometidas por lei.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

1 —Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão a apli-
cação que for deliberada em assembleia geral, deduzidos os valores que,
por lei, devam destinar-se à formação ou reintegração da reserva legal.

2 — A assembleia geral ponderará, em cada ano social a conve-
niência e oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou diminuí-
das outras reservas.

3 — A assembleia geral fixará anualmente, qual a percentagem de
lucro líquido a ser distribuído como dividendos.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei,
fazendo-se a liquidação pela forma que for deliberada em assembleia
geral.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

Embora designados por prazo certo, os membros dos corpos so-
ciais mantêm-se em funções até novas eleições.

Órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007.
Administrador único — Emília Rosa de Campos, Rua de Maria

Ulrich, 4, bloco 4, 3.º, A, Lisboa.
Fiscal único — Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC,

Largo de Alberto Sampaio, 3-A, Linda-a-Velha.
Suplente — José Luís Guerreiro Nunes, Largo de Alberto Sampaio,

3-A, Linda-a-Velha, Oeiras.

Relatório do artigo 28.º do C. S. C. do ROC

Introdução:
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-

tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entre-
ga por Emília Rosa Campos de bens no valor de 154 200 euros para
subscrição de 30 840 acções no capital da sociedade a constituir de-
nominada ALLFOURONE — Sociedade Imobiliária, S. A., com o valor
nominal de 154 200 euros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem:

a) 2.º andar, bloco 4, lado A, do prédio urbano denominado Diana
Park, sito na Rua de Maria Ulrich e Rua de Carlos Alberto da Mota
Pinto, descrito na 7.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob
o n.º 01298-H da freguesia de Santa Isabel, inscrito na matriz da re-
ferida freguesia sob o artigo 1020.

b) Prédio rústico, denominado Quinta do Retiro, composto de ter-
ra de regadio, vinha e oliveiras, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Penalva do Castelo sob o n.º 1095 da freguesia de Insua,
inscrito na matriz da referida freguesia sob o artigo 1997.

3 — O valor dos bens de acordo com o critério do justo valor de
transacção foi por nós avaliado nos seguintes valores:

a) 132 650 euros; e
b) 21 550 euros,

perfazendo um total de 154 200 euros.

Responsabilidades:
4 — É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas téc-

nicas 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 para realização de capital
das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e exe-
cutado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre
se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das acções
atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto, o refe-
rido trabalho incluiu:

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; e
d) A avaliação dos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração:
7 — Corri base no trabalho efectuado, declaramos que o valor

encontrado dos bens de 154 200 euros é igual ao valor das 30 840 ac-
ções de valor nominal de 5 euros cada no total de 154 200 euros a
subscrever pela accionista Emília Rosa Campos, no capital social da
empresa a constituir no valor de 155 000 euros, pelo que nos termos
da alínea d) do n.º 3 do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, não existem contrapartidas a pagar ou a receber.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 2009231953

BULHOSA LIVREIRO — SOCIEDADE COMÉRCIO
LIVREIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 042/851213; identificação de pessoa colectiva n.º 501612068;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: 37 e 38/20051207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do presidente do conselho de administração:

João Paulo Santos Nascimento Bulhosa e dos vice-presidentes: Nuno
José Rodrigues Duarte Bexiga e Américo França Ferreira de Castro,
por renúncia, respectivamente em: 31 de Agosto de 2005, 30 de Maio
de 2005 e 30 de Maio de 2005.

Designação do conselho de administração, em 2 de Outubro de 2005,
para o biénio de 2005/2006:

Presidente — Pedro Lamares de Moura Bessa, Rua do Dr. Miguel
Martins, 202, Matosinhos;

Vogais: Maria Helena Lamares de Moura Bessa Cerqueira da Mota,
Rua do Campo Alegre, 116, 2.º, esquerdo, Porto;

Pedro Miguel Paranhos Ferreira da Silva, Rua de Corte Real, 555,
3.º, Porto.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2006. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 2010527488

ANX — ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 077; identificação de pessoa colectiva n.º 506706044; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4, 5 e 6/050513.

Certifico que foi registado o seguinte:
Renúncia e alteração do pacto quanto aos artigos 4.º e 7.º
Apresentação n.º 4 — Cessação de funções dos gerentes, António

Bernardino do Nascimento e Umbelina da Silva Martins do Nasci-
mento, por terem renunciado, em 5 de Maio de 2005.
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Apresentações n.os 5 e 6.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros ambas pertencentes à sócia única.

ARTIGO 7.º

§ 3.º Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2010480562

A GARFADA — PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 557; identificação de pessoa colectiva n.º 506948951; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 17 e 18/050725.

Certifico que foi registado o seguinte:
Renúncia e alteração de pacto quanto aos artigos 3.º e 5.º
Apresentação n.º 17 — Cessação das funções da gerente: Rosa Maria

Branco Peixe, por renúncia, em 5 de Agosto de 2004.

Apresentação n.º 18.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, ambas pertencentes à sócia Maria Júlia Lopes de
Oliveira.

ARTIGO 5.º

(Mantém-se.)
§ 1.º Fica desde já designada gerente a sócia Maria Júlia Lopes de

Oliveira.
§ 2.º (Mantém-se.)
§ 3.º (Mantém-se.)
§ 4.º A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos com a assi-

natura de um gerente.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2010549660

BNG REAL ESTATE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 370; identificação de pessoa colectiva n.º 506846202; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040310.

Certifico que entre Rita Margarida Gonçalves Rodrigues Rumina
Dinis, Célia Sofia Ferraz Trindade Barata e Nelson Claro dos Santos,
foi constituída uma sociedade, que se irá reger pelos seguintes estatu-
tos:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de BNG Real Estate — Media-
ção Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sede social é na Avenida das Forças Armadas, 4, 9.º, F, freguesia
do Campo Grande, concelho de Lisboa, podendo ser transferida pela
gerência, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto diligenciar no sentido de conseguir
interessado na compra ou na venda de bens imóveis ou na constitui-

ção de quaisquer direitos reais sobre os mesmos, bem como para o seu
arrendamento e trespasse, desenvolvendo para o efeito, acções de
promoção e recolha de informações sobre os negócios pretendidos e
sobre as características dos respectivos imóveis. Prestar serviços re-
lativos à obtenção de documentação conducente à concretização dos
negócios visados e que não estejam legalmente atribuídos em exclusi-
vo a outras profissões.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e
subscrito em dinheiro e corresponde a soma de três quotas, uma do
valor de 2500 euros, pertencente à sócia Rita Margarida Gonçalves
Rodrigues Rumina Dinis Lourenço, uma do valor de 2000 euros, per-
tencente à sócia Célia Sofia Ferraz Trindade Barata, e uma do valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Nelson Claro dos Santos.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

A sociedade pode exigir aos sócios, na proporção das respectivas
quotas, prestações suplementares de capital, até um total que no
máximo não excederá os 100 000 euros.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios, porém, no que se refere à cessão a terceiros, a sociedade em
primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar, terão di-
reito de preferência na aquisição.

2 — No caso de a sociedade usar do direito que lhe é facultado no
número anterior, o valor a pagar pela quota assim adquirida será o
resultado do produto do seu valor nominal pelo factor que anualmen-
te seja aprovado para esse fim na assembleia geral realizada para a
discussão e aprovação do balanço e contas de exercício anterior.

3 — Para o efeito, deverá o sócio cedente comunicar o seu desejo
à sociedade em carta registada com aviso de recepção, ou por meio
de notificação judicial, a qual por via idêntica, o informará no prazo
máximo de 30 dias, da resolução que for tomada. Se, findo esse pra-
zo, lhe não for dada qualquer resposta, considera-se a falta como
desistência do direito de preferência e consequente autorização para a
livre cessão.

4 — Se a sociedade desistir daquele direito e mais de um sócio pre-
tender a quota, objecto da cessão, será esta dividida pelos interessados
na proporção em que participarem no capital ou conforme o que entre
si acordarem.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja pe-
nhorada, arrestada ou, de outro modo, sujeita a apreensão e arrema-
tação judiciais, bem como nos casos de acordo com o respectivo
titular.

2 — A amortização considerar-se-á efectuada em face da acta da
respectiva deliberação social ou da outorga da competente escritura
mediante depósito na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem deva
ser, da quantia correspondente ao valor nominal da mesma quota.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — As reuniões da assembleia geral, quando a lei não prescreva
outras formalidades, poderão ser convocadas por qualquer sócio,
ou pela gerência, por meio de carta registada, com aviso de recep-
ção, com a antecedência mínima de 15 dias, indicando o assunto a
tratar.

2 — Os sócios podem tomar deliberações unânimes por escrito e,
encontrando-se presente ou devidamente representada a totalidade do
capital social, a assembleia geral poderá reunir e deliberar validamente,
sem quaisquer restrições e com dispensa de formalidades prévias de
convocação, se assim for declarado e deliberado pelos sócios no iní-
cio das mesmas.

3 — Os sócios impedidos de participar na assembleia geral pode-
rão fazer-se representar por outros sócios ou gerentes da sociedade,
ou mesmo por terceiros, mediante procuração ou simples carta, di-
rigida ao presidente da mesa e contendo a identificação do repre-
sentante.
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ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes,
sócios ou não, que forem nomeados em assembleia geral, por um pe-
ríodo de dois anos, com ou sem remuneração, conforme os sócios
acordarem.

2 — A gerência dispõe dos mais amplos poderes necessários para
assegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade, podendo, de-
signadamente:

a) Celebrar os contratos necessários à prossecução da actividade
corrente da sociedade no âmbito do respectivo objecto social;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Comprar, vender e onerar bens móveis, incluindo veículos auto-

móveis e celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
d) Definir a política de pessoal, nomeadamente quanto à contrata-

ção, constituição do quadro, fixação de salários, regalias de qualquer
natureza, incluindo gratificação e despedimento.

3 — A gerência poderá, ainda, nos termos da lei, constituir pro-
curadores ou mandatários da sociedade para a prática de certos actos
ou categorias de actos.

ARTIGO 10.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos pelas assinaturas, em conjunto de dois gerentes ou ainda, pela
assinatura de um procurador da sociedade dentro dos limites estabele-
cidos.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes para o biénio de 2004/2005,
as sócias, Rita Margarida Gonçalves Rodrigues Rumina Dinis Louren-
ço e Célia Sofia Ferraz Trindade Barata.

ARTIGO 11.º

Lucros

1 — Após a constituição do fundo de reserva legal exigido por lei,
os lucros líquidos apurados no final de cada exercício, serão aplicados
conforme deliberado pela assembleia geral.

2 — A gerência pode deliberar, por uma só vez, na segunda metade
de cada exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsíveis,
observados os termos legais.

ARTIGO 12.º

Participação noutras sociedades

1 — A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada nos
termos da lei.

2 — A sociedade poderá, ainda, associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente, constituir novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interes-
se económico, consórcios e associação em participação nos termos
legais.

ARTIGO 13.º

Da morte, interdição ou inabilitação

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade não se dissolve, continuando, porém, com os respec-
tivos herdeiros ou representante legal, devendo aqueles nomear um
de entre eles para os representar na sociedade enquanto a quota ou
quotas se mantiverem indivisas.

ARTIGO 14.º

Da dissolução, liquidação e partilha

1 — A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e ainda por
deliberação unânime dos sócios.

2 — Em caso de dissolução da sociedade, por acordo dos sócios, o
património social pode ser adjudicado a um ou mais sócios.

3 — Se ocorrer a dissolução, os sócios que exercerem as funções de
gerentes serão os liquidatários, se de outra forma não for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Alteração do contrato

1 — As deliberações de alteração do contrato só podem ser toma-
das por maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital
social.

2 — O disposto no n.º 1 deste artigo aplica-se à deliberação de
fusão, cisão e de transformação da sociedade.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2006361392

BNG REAL ESTATE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 370; identificação de pessoa colectiva n.º 506846202; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 32/050315.

Certifico que foi registado o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em quarto quotas, sendo uma no valor nomi-
nal de 8250 euros, pertencente à sócia Rita Margarida Gonçalves
Rodrigues Rumina Dinis Lourenço, duas no valor nominal de 6000 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Célia Sofia Ferraz
Trindade Barata e Ana Paula Duarte de Almeida, uma no valor nomi-
nal de 3500 euros, pertencente ao sócio Pedro Henrique Lima Bap-
tista de Ornelas e outra no valor nominal de 1250 euros, pertencente
ao sócio José Carlos da Silva Santos.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2011348293

DRAGON EXPRESS — SERVIÇO DE ESTAFETAS
E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 544; identificação de pessoa colectiva n.º 506856798; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/050504.

Certifico que foi registado o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Dragon Express — Serviço de Estafetas
e Equipamentos de Telecomunicações, Unipessoal, L.da

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de estafetas.
Comércio, importação, exportação, representação, distribuição e as-
sistência técnica de produtos e equipamentos de telecomunicações.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2006451006

DRAGON EXPRESS — SERVIÇO DE ESTAFETAS
E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 544; identificação de pessoa colectiva n.º 506856798; ins-
crições n.os 1 e 2; números e datas das apresentações: 19/040518 e
2/050504.

Certifico que Carlos José Cruz de Lima constituiu uma sociedade
unipessoal que se vai reger pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Dragon Express — Serviço de Estafetas,
Unipessoal, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 105 — 31 de Maio de 2006 10 678-(201)

2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa de Santo António da Gra-
ça, 3, 3.º, esquerdo, freguesia da Graça, concelho de Lisboa.

§ único: Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação/serviço de estafetas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota com o valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio Carlos José Cruz de Lima.

5.º

A gerência da sociedade fica a cargo do único sócio, sendo bastante
a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contra-
tos, nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis, com-
pra, venda ou aluguer de máquinas e equipamentos.

6.º

Pode ainda a gerência proceder desde já ao levantamento da quan-
tia correspondente ao montante do capital social, da conta aberta em
nome da sociedade, para liquidação de todas e quaisquer obrigações
emergentes da sua actividade, bem como para a liquidação de despesas
com a sua constituição e registo.

7.º

Fica desde já autorizado o sócio único a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade os quais devem servir a prossecução do objecto so-
cial e observar a forma escrita.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2010480490

BARRANQUINHO — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 688; identificação de pessoa colectiva n.º 500322023; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 23; números e data
das apresentações: 8 e 9/050909.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 8 — Cessação de funções do fiscal único e su-

plente, por terem renunciado em 7 de Março de 2005.

Apresentação n.º 9 — Nomeação do fiscal único e suplente para o
mandato: em curso de 2003-2005, por deliberação de 8 de Março de
2005.

Álvaro Falcão & Associados SROC, Rua de Antero de Quental, 639,
Alegre, 606, 2.º, salas 201 e 203, Porto.

Está conforme o original.

22 de Março de 2006. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2006937820

BLUEBIT — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9614; identificação de pessoa colectiva n.º 505213931; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20051221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para Rua do Capitão Tenente Oliveira e Car-

mo, 8, 5.º direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009134613

BAIHUTA — DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS
INTERNET, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9425; identificação de pessoa colectiva n.º 505109999; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/
051108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação para o conselho de administração para o triénio de 2005/

2007, por deliberação de 2 de Novembro de 2005.
Conselho de administração:
Presidente — António Nuno de Oliveira Reis, Rua de João Saraiva,

13, 3.º, Lisboa.
Vogais — Fernando Palatino Baião, Rua de João Saraiva, 13, 3.º,

Lisboa.
Daniel Vicente Moreira Rula, Rua de João Saraiva, 13, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009128885

AUTO-TÁXIS TALECAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9348; identificação de pessoa colectiva n.º 505039800; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
051223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua da Actriz Palmira Bastos, 12, 6.º,

letra A, freguesia de Marvila, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009134605

EURODOMÍNIO — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8320; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 7 e 8/051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente, Ana Patrícia Leitão Estrelo Futre,

por renúncia, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005.
Nomeação de gerente, Maria José Lopes Leitão Estrelo Futre, Rua

de Washington, 63, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa, por deliberação de
8 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009116380

A CASA DA PALAVRA — PROJECTOS
CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5787; identificação de pessoa colectiva n.º 503587460; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009134591

DIAS & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3900; identificação de pessoa colectiva n.º 502993855; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 12 e 13/051227.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente, Paulo Alexandre Coelho Francis-

co, por renúncia, em 13 de Outubro de 2005.
Designação de gerente, José Francisco, em 13 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009117034

EDP — ENERGIAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1805; identificação de pessoa colectiva n.º 500697256; inscri-
ção n.º 57, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 49 e inscrição n.º 58;
números e datas das apresentações: 31/20051220 e 27 e 28/051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporada: EDP — Gestão da Produção de Energia, S. A.
Sociedade incorporante: EDP — Energias de Portugal, S. A.
Cessação de funções do Administrador, António José Fernandes de

Sousa, por renúncia, em 29 de Abril de 2004.
Designação de administrador por cooptação, Carlos Jorge Rama-

lho dos Santos Ferreira, Avenida de Duarte Pacheco, lote 4-A, 8.º
direito, Lisboa, em 25 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009116070

LOTUSCAR II — IMPORTAÇÃO, VENDA E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 133; identificação de pessoa colectiva n.º 500011419; ins-
crição n.º 23; número e data da apresentação: 13/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º
Firma: LOTUSCAR II — Importação, Venda e Reparação de Au-

tomóveis, L.da

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009134575

ENERFLOW — CONSULTORES EM PROJECTOS
DE INVESTIMENTO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 521; identificação de pessoa colectiva n.º 507385870; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 30 e 31/051222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes, Carlos Alberto João Fernandes e

Óscar Manuel de Oliveira, por terem renunciado, em 24 de Setembro
de 2005.

Nomeação de gerentes por deliberação de 6 de Outubro de 2005.
Ana Luísa Soeiro Tomás de Oliveira, Rua de António Lopes Ribei-

ro, 5, 3.º, B, freguesia do Lumiar, Lisboa, e José Daniel Chaves de
Oliveira Neves, Rua de Filipe Folque, 21, 3.º, São Sebastião da Pedrei-
ra, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2011151732

A. C. & J. SARAIVA — REPRESENTAÇÕES
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 093; identificação de pessoa colectiva n.º 507115872; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20051222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Dr. Pereira Bernardes, 6, 5.º,

esquerdo, freguesia de Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009116542

EUROGLACIAR — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 165; identificação de pessoa colectiva n.º 506776247; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 16/051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução em 7 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009047524

DIALPARS LESTE-OESTE, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 353; identificação de pessoa colectiva n.º 506823679; ins-
crições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 29 e 30/051221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário da sociedade por deliberação de 23 de Se-

tembro de 2005.
Carlos Alberto Veríssimo Almeida, Rua de Alcobaça, 9-10, Leiria.
Suplente — Fernanda Maria Mota dos Santos, com o mesmo do-

micílio anterior.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009134648

ARTMARMA — GALERIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 041; identificação de pessoa colectiva n.º 506485692; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e nomeação de liquidatário.
Liquidatários: Acácio António de Seabra Baptista e Jorge Manuel

Correia Pires.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009126181

BIJOU BRIGITTE — ACESSÓRIOS DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 595; identificação de pessoa colectiva n.º 506437167; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
051221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, Friedrich-Wilhelm Werner, por

renúncia, em 5 de Dezembro de 2005.
Certifico ainda que foram depositadas na sua pasta respectiva as

prestações de contas relativas aos anos 2003 e 2004.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009134630
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AMIEIRO & PEDROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 559; identificação de pessoa colectiva n.º 506458555; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009126190

EPISODE ESPANA S. L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 644; identificação de pessoa colectiva n.º 980250692; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 36/051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da sucursal, a partir de 17 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009866681

ATHENAS — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 469; identificação de pessoa colectiva n.º 505205700; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20051221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para o Campo dos Mártires da Pátria, 13, fre-

guesia da Pena, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009116461

DERMOLÍNEA — SERVIÇOS ESTÉTICOS
E CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 402; identificação de pessoa colectiva n.º 505713160; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 22/051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da Aprovação das contas: 25 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009166019

EUROBARCELONA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 006; identificação de pessoa colectiva n.º 507191692; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1; números e data
das apresentações: 55 e 56/051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, António João Barata da Silva Barão,

por ter renunciado, em 6 de Dezembro de 2005.
Mudou a sede para o concelho de Cascais.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009134621

BARRANQUINHO — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 688; identificação de pessoa colectiva n.º 500322023; ins-
crição n.º 21; número e data da apresentação: 19/031017.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 19 — Designação dos órgãos sociais, em 31 de

Março de 2003 para o triénio de 2003/2005.
Conselho de administração:
Presidente: Alberto Heleno do Nascimento Regueira, Rua do Pro-

fessor Egas Moniz, 383, 1.º, Parede;
Vogais: José Jorge Gonçalves Tracana de Carvalho, Rua dos Remé-

dios à Lapa, 20, Lisboa;
Maria Isaura dos Anjos Lopes Trindade Calha, Urbanização da

Portela, lote 16, 3.º, esquerdo, Sacavém.
Fiscal único:
Efectivo: Crisóstomo Aquino de Barros, ROC, Rua de João Cha-

gas, 159, 3.º, E, Linda-a-Velha;
Suplente; Afonso Diz & Santos Silva, SROC.

Está conforme o original.

22 de Março de 2006. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2010480570

BARRANQUINHO — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 688; identificação de pessoa colectiva n.º 500322023; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22; números e data
das apresentações: 46 e 47/050504.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 46 — Cessação das funções do presidente do con-

selho de administração: Alberto Heleno do Nascimento Regueira e
dos vogais Maria Isaura dos Anjos Lopes Trindade Calha e José Jorge
Gonçalves Tracana de Carvalho, por renúncia, em 10 de Janeiro de
2005.

Apresentação n.º 47 — Designação do conselho de administração
em 14 de Fevereiro de 2005.

Prazo: triénio em curso de 2003/2005.
Conselho de administração: presidente: Eduardo Nunes Rodrigues,

avenida do Capitão Meleças, 33, 4.º, Alverca do Ribatejo; Sandra Isa-
bel Vieira Rodrigues, Estrada Nacional n.º 10, Edifício Pratagi, bloco
2, 5.º, B, Alverca do Ribatejo, e Ana Filipa Vieira Rodrigues, Avenida
do Capitão Meleças, 33, 4.º, Alverca do Ribatejo.

Está conforme o original.

22 de Março de 2006. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2006920073

BARRANQUINHO — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 688; identificação de pessoa colectiva n.º 500322023; ins-
crição n.º 20 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 65 e 66/011220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 65 — Reforço de capital, redenominação e alte-

ração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 24 100$ em dinheiro,

subscrito pelos accionistas.
Artigos modificados: 5.º e 6.º
Termos da alteração:
Capital: 50 000 euros, representado por 50 000 acções com o va-

lor nominal de 5 euros cada.

Apresentação n.º 66 — Deslocação de sede: Rua de Rodrigo da
Fonseca, 53, 2.º, freguesia de São Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Março de 2006. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2004282371
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ATENA CAPITAL — ASSESSORES EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 432; identificação de pessoa colectiva n.º 506830926; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 15 e 16/20050824.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 15 — Cessação das funções do gerente: Manuel

Sarmento Gomes Mota, por renúncia, em 25 de Julho de 2005.

Apresentação n.º 16

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Miguel Ribeiro de Al-
meida Fontes Falcão e Helena Margarida Antunes Borges da Cunha
Fontes Falcão.

ARTIGO 12.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 100 000 euros.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2007875446

ATENA CAPITAL — ASSESSORES EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 432; identificação de pessoa colectiva n.º 506830926; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
050418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 8 — Deslocação de sede para a Rua de Manuel

Silva Leal, 11, 10.º piso, fracção C, freguesia de São Domingos de
Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2010563395

ATENA CAPITAL — ASSESSORES EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 432; identificação de pessoa colectiva n.º 506830926; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/040330.

Certifico que entre Manuel Sarmento Gomes Mota e Pedro Miguel
Ribeiro de Almeida Fontes Falcão foi constituída uma sociedade que
se irá reger pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — A sociedade adopta a firma Atena Capital — Assessores
Empresariais, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Edifício Saldanha Residence,
Rua de Mestre Martins Correia, 2-I, escritório 6, freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa.

3 — A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, quando tal se revele conveniente.

ARTIGO 2.º

Duração

A Sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
assessoria de gestão, estratégica, na implementação de estratégias de

negócios, em reorganizações empresariais, em restruturações empre-
sariais, em restruturações financeiras, em gestão financeira, na análi-
se de mercados, na análise de viabilidade de projectos e investimen-
tos, na avaliação de activos e empresas, no desenvolvimento de
parcerias e alianças, em processos negociais, em operações financei-
ras, em operações de fusão de empresas e em transacções de activos
e empresas; serviços de consultoria de gestão.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel
Sarmento Gomes Mota e Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes
Falcão.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade, pertence a um ou mais gerentes, eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí vier a
ser deliberado.

2 — A sociedade pode constituir procuradores nos termos do ar-
tigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 — A gerência não obriga a sociedade quanto a quaisquer actos
estranhos ao respectivo objecto social, nem vincula a sociedade por
tais actos, sob pena de destituição imediata e sem prejuízo da respon-
sabilidade que advenha dos referidos actos, perante a sociedade ou
terceiros.

ARTIGO 6.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se com:
a) A assinatura de um gerente:
b) Pela intervenção de procurador, nos termos da respectiva pro-

curação.
ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é competente para dar seguimento a todos
os assuntos que lhe sejam atribuídos pelos presentes estatutos ou que
lhe sejam submetidos pela gerência.

2 — As assembleias gerais são convocadas por carta registada en-
viada aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Ano social

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 9.º

Lucros

1 — Os lucros anuais apurados de acordo com o balanço e contas
aprovadas em assembleia geral, depois de deduzidos 5 %, para a reser-
va legal, até ao montante máximo de 20 % do capital e sempre que
a sua amortização se mostre necessária, terão o destino que for deli-
berado em assembleia geral.

2 — É expressamente permitida a distribuição de lucros no decurso
do ano social, nos termos legais.

ARTIGO 10.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos expressamente previstos na lei
ou por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Liquidação

Excepto quando a assembleia geral deliberar de outra forma, a li-
quidação da sociedade será feita extrajudicialmente e os gerentes ac-
tuarão como liquidatários.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2010480449
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LISBOA — 2.A SECÇÃO

IMPERCASA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54/19881216; identificação de pessoa colectiva n.º 502079596;
inscrição n.º 10/20051122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2011159318

G-GRUPO — INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4502/940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503130265;
inscrição n.º 13/051206.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2011142636

IMOSICÍLIA — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 845/011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505861682;
inscrição n.º 9/051007.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2011922178

FRANDUR QUATRO — GESTÃO MOBILIÁRIA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6270/19960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503202037;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 3/20051215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 3 004,80 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas: duas iguais do valor nominal de 2375 eu-
ros cada uma, tituladas uma por cada um dos sócios Manuel Cristóvão
Pavese de Almeida Araújo e Maria João Magalhães Lucas, e uma do
valor nominal de 250 euros, titulada pela sócia Silca Investments, Ltd.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2011937124

GERMINAR, PROJECTO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4274/931018; identificação de pessoa colectiva n.º 503075000;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 40/20051216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Diogo Bernardes, 15, 2.º, direito,

freguesia de Alvalade.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863189

F. F. A. GEST — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 562/20030807; identificação de pessoa colectiva n.º 506573842;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004705736

FERREIRA, GASPAR & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 073/20030205; identificação de pessoa colectiva n.º 506363198;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004705833

NEWFLAT — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 615/20010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505709589;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863243

KOLOURS — INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9410/990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504613677;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863332
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LIQUID CRYSTAL TECHNOLOGIES, TECNOLOGIA
E EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8887/981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504616986;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863308

FILIPE COSTA, DESIGNER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2936/830211; identificação de pessoa colectiva n.º 501331514;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 23/20051216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e designação de liquidatários em 22 de Novembro de

2005.
Liquidatários: Filipe Pinto da Costa Santos.
Paula Brito Pinto da Costa Santos Alves.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863103

J. G. J. F. — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 766/20051216; identificação de pessoa colectiva n.º 507512146;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20051216.

Certifico que entre os sócios João José O’Neill de Mascarenhas
Gaivão e Maria Manuela Ferreira do Amaral da Fonseca, foi consti-
tuída a firma em epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. G. J. F. — Investimentos Imo-
biliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 150, 3.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
cidade e concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e arrendamento de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; investimento, consul-
tadoria e promoção imobiliária; reconstrução e remodelação de imó-
veis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual
valor nominal de 2500 euros, tituladas uma por cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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
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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011937353

LXN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 768/20051216; identificação de pessoa colectiva n.º 507523270;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20051216.

Certifico que entre os sócios Nelson Pereira Justo Ganhão e Li-
liana Antunes Cipriano, foi constituída a firma em epígrafe, cujo
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LXN, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Prista Monteiro, lote 12,
5, 3.º, D, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto a sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação e comercialização de suportes e meios publicitários, presta-
ção de serviços na área do marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011937361
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FABRICO INFINITO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 765/20051216; identificação de pessoa colectiva n.º 507556194;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051216.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fabrico Infinito, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Artilharia Um, 102, 1.º,

esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, cidade e concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 criação, produção, comércio, im-
portação, exportação e representação de artigos de design, artesana-
to, artigos de decoração, têxteis, brindes, matérias-primas, produtos
alimentares, publicações, artigos audiovisuais, flores, obras de arte,
produtos ecológicos e naturais, perfumaria, cosméticos, vestuário,
calçado, acessórios de moda, mobiliário, materiais e equipamentos de
construção; prestação de serviços de design, arquitectura, publicidade,
decoração, fotografia, arte e moda; formação; produção de filmes;
edição de publicações; organização de eventos culturais e artísticos;
representação de artistas; exploração de café, restauração, galeria de
arte, cabeleireiro e estética; compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim; construção civil e remodelação de imó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes nomeados pela sócia única.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
cidido pela sócia única.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Sócia e quota: Marcela Fraga Brunken — 5000 euros.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011937370

FASHION PARK — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 207/20010417; identificação de pessoa colectiva n.º 505276801;
inscrição n.º 6, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 20-21-22/20051220.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Alteração total do contrato.
Cessação de funções dos administradores: Pedro Regojo Velasco,

José Regojo Velasco e Teresa Regojo Otero, por terem renunciado,
em 11 de Novembro de 2005.

Nomeação do conselho de administração, fiscal único e do suplen-
te, para o triénio de 2006/2008, por deliberação de 11 de Novembro
de 2005.

Conselho de administração:
Presidente: António José Morais Esteves Fernandes, Rua do

Dr. Álvaro de Castro, 59, 1.º, esquerdo, Lisboa.
Vogais: Paulo Regojo Velasco, Rua de Fernão de Magalhães, lote 7,

3.º, esquerdo, Carcavelos, Cascais.
Carmen Pichel Nieves, Rua de Luís de Camões, 7, 2.º, direito,

Amadora.
Suplente: José Regojo Velasco.
Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão &

Associados, SROC.
Suplente: António Manuel Mendes Barreira, ROC.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Fashion Park — Comércio de
Vestuário, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 — A sede da sociedade é na Rua de José António Serrano, 5,
freguesia da Pena, em Lisboa.

2 — A administração é desde já autorizada, sem dependência de
prévia deliberação da assembleia geral, a deslocar a sede para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto importação, distribuição e comercia-
lização por grosso e a retalho de vestuário, calçado, malas, marroqui-
naria e complementos de moda.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 50 100 euros, integralmente subscrito e reali-
zado e corresponde a 5010 acções com o valor nominal de 10 euros
cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 — As acções poderão ser tituladas ou escriturais, nominativas ou
ao portador reciprocamente convertíveis.

2 — As acções quando tituladas são representadas por títulos de 1,
10, 50, 100, 500, 1000, 5000 acções que são a todo o tempo
substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

3 — A sociedade pode, nos termos da lei, adquirir acções próprias
e realizar sobre elas todas as operações em direito permitidas.

ARTIGO 6.º

Deliberações, direito de voto e representação

1 — Os accionistas deliberam ou em assembleias gerais regularmente
convocadas e reunidas ou nos termos do artigo 54.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 — A cada 100 acções corresponde um voto.
3 — Qualquer accionista pode fazer-se representar em assembleia

geral por outro accionista, pelo seu cônjuge, por ascendente ou des-
cendente, por um administrador ou por advogado, bastando para tan-
to uma carta dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 7.º

Composição da mesa

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 8.º

Convocação da assembleia geral

1 — A convocatória da assembleia geral deverá observar o
formalismo legal em vigor à data da convocação, devendo entre esta
e a data da reunião mediar pelo menos um mês.
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2 — Quando todas as acções sejam nominativas e na ordem de
trabalhos não se compreenda nenhum dos assuntos para que a lei
determine outra forma de convocação, poderá o presidente da mesa
substituir as publicações por cartas registadas, devendo mediar, pelo
menos, 21 dias entre a expedição das cartas registadas e a data da
reunião da assembleia.

ARTIGO 9.º

Administração

1 — A administração da sociedade será confiada a um conselho de
administração que, conforme for deliberado em assembleia geral, será
constituído por três ou cinco membros efectivos e por um ou dois
suplentes, consoante o conselho de administração seja constituído por
três ou mais de três membros efectivos.

2 — A assembleia geral que eleger a administração designará os
suplentes e o presidente do conselho de administração.

ARTIGO 10.º

Remuneração

Os administradores podem ser ou não remunerados, conforme for
deliberado em assembleia geral, cabendo a uma comissão eleita nessa
mesma assembleia fixar anualmente essas remunerações.

ARTIGO 11.º

Caução

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a responsabili-
dade de cada administrador deve ser caucionada por alguma das for-
mas admitidas por lei na importância que for fixada em assembleia
geral que não pode ser inferior à legalmente estabelecida.

2 — A caução pode ser dispensada por deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 12.º

Competência

1 — A administração exerce a gestão das actividades da sociedade
e tem exclusivos e plenos poderes para a representar em juízo e fora
dele, activa e passivamente.

2 — Depende necessariamente de deliberação do conselho de ad-
ministração, tomada por maioria qualificada com os votos de três
quartos dos seus membros, a prática dos seguintes actos ou contratos:

Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
Aquisição, alienação ou oneração de participações sociais;
Trespasses de estabelecimentos comerciais ou industriais;
Contratos de empréstimo ou quaisquer outros que envolvam

endividamento da sociedade com prestação de garantias;
Extensões e reduções importantes da actividade da sociedade;
Constituição de mandatários ou procuradores da sociedade;
Delegação de poderes do conselho de administração num ou mais

administradores.

ARTIGO 13.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade fica validamente obrigada:
Pela assinatura conjunta de dois administradores;
Pela assinatura de um administrador no uso de poderes delegados

pelo conselho de administração;
Pela assinatura de um mandatário ou procurador nos limites dos

poderes do seu mandato;
Pela assinatura conjunta de um administrador e de um mandatário

ou procurador da sociedade.

ARTIGO 14.º

Secretário da sociedade

1 — A sociedade poderá ter um secretário, cabendo a sua designa-
ção e, bem assim, do suplente ao conselho de administração.

2 — O secretário exercerá funções estabelecidas na lei designada-
mente as constantes do artigo 446.º-B do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 15.º

Fiscalização

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será eleito em assembleia geral que elegerá também um suplente.

2 — As funções do fiscal único e suplente exercidas por revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, se-
rão remuneradas de acordo com o respectivo estatuto e regime
legal.

3 — A responsabilidade do fiscal único poderá ser ou não caucio-
nada conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Duração dos mandatos

1 — O exercício das funções dos membros dos órgãos sociais tem
a duração de três anos, contando-se como ano completo o ano civil
em que forem designados, sendo permitida a reeleição.

2 — Embora designados por prazo certo, os membros dos cor-
pos sociais mantêm-se em funções até nova eleição, sem prejuízo
do disposto na lei nos casos de nomeação judicial, destituição e
renúncia.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007863472

NOROESTE — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8311/19980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504142313;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20051220.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Viriato, 13, letra E, NC 7, 4.º,

esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007863421

LAVINIA JOYAS, L.DA — SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8308/19980505; identificação de pessoa colectiva
n.º 980154162; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/
20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da sucursal em 25 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007863413

HIDROELÉCTRICA DE CAPELUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5950/19951129; identificação de pessoa colectiva
n.º 503543756; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
6/20051220.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 19 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011190460

HIDROELÉCTRICA DE CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5390/19950302; identificação de pessoa colectiva
n.º 503371424; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
5/20051220.
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Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 20 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011190479

INTERLIMPE — LIMPEZAS MECANIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2361/19910903; identificação de pessoa colectiva n.º 502611057;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 26/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 40 000 euros em dinheiro, subscrito pelos sócios com a

quantia de 20 000 euros cada.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 70 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
35 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Ma-
nuel Abrantes Leitão e Maria Ondina Barbosa Maciel Leitão.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2007863391

GUTARTE — ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6013/19951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503556106;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 21/20050929.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a firma GUTARTE, Unipessoal, L.da

2.º

O objecto da sociedade consiste em: tradução e fotocomposição
gráfica, artes gráficas e compra, venda e aluguer de DVD’s.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2009181255

INGREME — SERVIÇOS DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4636/19931012; identificação de pessoa colectiva n.º 503070602;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 23/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Reforço: 85 000 euros, por reservas.
Objecto: prestação de serviços na área do áudio-visual, multimédia

e novas tecnologias designadamente:
a) Pós-produção, nomeadamente de filmes publicitários, cinema-

tográficos, institucionais, videoclips e showreels;
b) Produção e realização de filmes de animação gráfica 2D e 3D;
c) Concepção, execução e manutenção de páginas web e outros

serviços de web design;
d) Cedência de equipamento técnico de pós-produção de som e

imagem, informático e de multimédia;
e) Gestão de suportes publicitários;
f) Quaisquer outros serviços de concepção, produção, realização e

pós-produção áudio-visual.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área do
áudio-visual, multimédia e novas tecnologias, designadamente:

a) Pós-produção nomeadamente, de filmes publicitários, cinema-
tográficos, institucionais, videoclips e showreels;

b) Produção e realização de filmes de animação gráfica 2D e 3D;
c) Concepção, execução e manutenção de páginas web e outros

serviços de web design;
d) Cedência de equipamento técnico de pós-produção de som e

imagem, informático e de multimédia;
e) Gestão de suportes publicitários;
f) Quaisquer outros serviços de concepção, produção, realização e

pós-produção áudio-visual.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros, dividido em três quotas: uma quota no valor nomi-
nal de 70 000 euros, outra quota de valor nominal de 20 000 euros,
ambas pertencentes a Ricardo Severo de Ascensão Jardim Portela e
uma quota de valor nominal de 10 000 euros, pertencente à própria
sociedade.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2010507134

LUSO M — TURISMO, PROMOÇÕES DESPORTIVAS
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7035/19970401; identificação de pessoa colectiva
n.º 503852503; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
12/20051209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º,

n.º 1.
Reforço: 1 600 000 euros, por incorporação de prestações acessó-

rias, subscrito por dois accionistas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 2 075 000 euros, dividido em 415 000 ac-
ções de valor nominal de 5 euros cada, numeradas de 1 a 415 000, e
acha-se totalmente subscrito e realizado em dinheiro.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2004. O pare-
cer de revisão traduz uma opinião com reservas, com ênfase.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução:
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-

tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entre-
ga feita, pela accionista única PROCME — Gestão Global de Projec-
tos, S. A., do valor de 186 515 euros, para aumento do capital social,
correspondendo ao valor exacto da realização de 37 303 novas ac-
ções no valor nominal de 5 euros cada, da sociedade IMOCME —
Imobiliária, S. A., pessoa colectiva n.º 505581876, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob n.º 12 053, e sede
na Rua de Alfredo Trindade, 4-A, em Lisboa.

2 — A entrada está registada em prestações acessórias de capital.
3 — As entradas foram por mim verificadas em relação ao seu valor

e documentos de suporte.

Responsabilidades:
4 — É da minha responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 — O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-

nicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
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Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação das entradas em espécie para realização de
capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor do aumento
de capital. Para tanto, o referido trabalho inclui:

a) A verificação da efectiva entrada dos valores;
b) A verificação da titularidade dos créditos.
6 — Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.

Declaração:
7 — Com base no trabalho efectuado, declaro que o valor encon-

trado, de 186 515 euros, atinge valor exacto proposto para o aumen-
to de capital, pela emissão de 37 303 novas acções, cada uma delas
com o valor nominal de 5 euros.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2011143047

F. CAMPOS — CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 824/20011119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505788691; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/20051212.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de António Lopes Ribeiro, 5, 4.º, C,

freguesia do Lumiar.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2008481468

IMOCME — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 053/20020129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505581876; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 42/20051215.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução do conselho de administração, fiscal único e do su-

plente, para o quadriénio de 2005-2008, por deliberação de 29 de
Março de 2005.

Conselho de administração:
1 — Presidente: José António dos Reis Costa, Avenida de D. Nuno

Álvares, Pereira, 1050, Estoril.
2 — Vogal: João José Pedreira de Matos, Rua de Monte Leite,

Quinta de Santa Maria, lote A-5, 4.º, Estoril.
3 — Vogal: Maria Teresa Pereira Machado da Graça, Rua do Cru-

zado Osberno, lote 2, 4.º, F, Lisboa.
Fiscal único: João Manuel Baptista Gouveia, ROC, Rua de Lúcio

Azevedo 23, 6.º, direito, Lisboa.
Suplente: António Pedro Coelho, ROC, Avenida dos Estados Uni-

dos da América, 27, 6.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2011143810

JOBFAIR — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 646/20020912; identificação de pessoa colectiva
n.º 505959607; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 47/20051215.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Rodrigo da Fonseca, 196, rés-do-

-chão, freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2009107691

JOBFAIR — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 646/20020912; identificação de pessoa colectiva
n.º 505959607; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 48/
20051215.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Andreia Aparecida Mota Barbosa,

por ter renunciado, em 31 de Outubro de 2002.
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores da sociedade e corresponde à soma
de duas quotas, uma do valor nominal de 3000 euros e outra do valor
nominal de 2000 euros, ambas pertencentes ao sócio João Carlos
Carvalho Costa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, só-
cios ou não, nomeados em assembleia geral.

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

3 — A gerência da sociedade poderá não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado também em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2011143853

GOODSTEP — SERVIÇOS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 762/20051215; identificação de pessoa colectiva
n.º 507483448; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
20051215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GOODSTEP — Serviços Infor-
máticos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo da Graça, 132,
3.º, esquerdo, freguesia da Graça, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços informáticos.
Consultoria e desenvolvimento de projectos informáticos em regime
de empreitada e subempreitada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio João Pedro Antunes Milagre.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, quer passiva quer activamente, fica a cargo do sócio João
Pedro Antunes Milagre, que, desde já, fica nomeado gerente.
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2 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 5000 euros, desde que aprovadas em assembleia
geral, e o sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011914990

GLOBAL TRANSLATION — TRADUÇÕES TÉCNICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 760/20051215; identificação de pessoa colectiva n.º 507357779;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20051215.

Certifico que Carla Maria Tavares da Costa, divorciada, residente
na Rua de Campolide, 24, 8.º, esquerdo, Lisboa, portadora do bilhete
de identidade n.º 9596525, emitido em 6 de Junho de 2005, constitui
a sociedade comercial unipessoal por quotas que se rege pelo seguinte
contrato:

Contrato de sociedade unipessoal por quotas

ARTIGO 1.º

A sociedade é uma sociedade comercial unipessoal por quotas e a
sua firma é constituída pela denominação Global Translation — Tra-
duções Técnicas, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua de Campolide, 24, 8.º, esquerdo, fre-
guesia de Campolide, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de tra-
dução e retroversão técnica.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros totalmente detido pelo sócio único Carla Maria Tava-
res da Costa.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade caberá ao sócio único cuja assinatura bas-
tará para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

ARTIGO 6.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 7.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente as desta escritura, registos e outras despesas inerentes, serão
suportadas pela sociedade.

ARTIGO 8.º

É desde já nomeado o sócio único.

ARTIGO 9.º

1 — Nos termos do previsto no artigo 270.º-F do Código das So-
ciedades Comerciais, o sócio único fica, desde já, autorizado a cele-
brar com a própria sociedade os seguintes negócios jurídicos, os quais

devem sempre obedecer à forma legalmente prescrita e, em todos os
casos, devem observar a forma escrita:

a) Compra e venda;
b) Arrendamento ou aluguer;
c) Suprimentos.
2 — O sócio único deverá manter, na sede da sociedade, os do-

cumentos relativos aos negócios jurídicos celebrados com a própria
sociedade de modo a que possam a todo o tempo ser consultados por
qualquer interessado.

3 — Os documentos referidos no número anterior deverão ser jun-
tos aos documentos de prestação de contas deles fazendo parte inte-
gral.

4 — O não cumprimento no disposto nos números anteriores im-
plica a nulidade dos negócios celebrados entre o sócio único e a socie-
dade e ainda a responsabilização ilimitada daquele.

ARTIGO 10.º

O sócio único declara que não é sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011143691

LA RETOUCHERIE DE MANUELAS S. L. — SUCURSAL
EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 740/20051209; identificação de pessoa colectiva
n.º 980288851; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
20051215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração da sede da sucursal para o Centro Comercial Amoreiras,

loja 1041, piso 1, Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, freguesia
de São Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011143705

NEOACTIVE — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 646/20051108; identificação de pessoa colectiva
n.º 507510186; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20051215.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 30 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009175280

LOCALWEB — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 512/20050922; identificação de pessoa colectiva
n.º 505243920; inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresen-
tações: 39-40/20051215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º, artigo 2.º

e n.º 1 do artigo 3.º
Nomeação de gerente, por deliberação de 22 de Abril de 2005.
Carlos Manuel Cunha de Jesus Adão.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A firma da sociedade é constituída pela denominação
LOCALWEB — Sistemas de Informação, L.da

2 — A sede social fica instalada na Rua de São José, 149/159, piso
2, freguesia de São José, concelho de Lisboa.
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3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria (à excepção da consul-
toria jurídica), investigação e desenvolvimento em sistemas de infor-
mação, formação e serviços, serviços para a internet, análise, con-
cepção, desenvolvimento de serviços informáticos, comercialização
de serviços informáticos, comercialização de material informático,
hardware e software, exploração e gestão de centros de internet e de
formação, importação, exportação e representações, franchising,
marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e responde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Antó-
nio Martins Loureiro e Carlos Manuel Cunha de Jesus Adão.

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

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011145376

INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO — CONSULTORES
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 172/20040413; identificação de pessoa colectiva
n.º 506749975; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 8-9/20051116.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Henrique António Ramos dos San-

tos Pereira, por ter renunciado, em 31 de Outubro de 2005.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 31 de Outubro de 2005.
Grant Reginald Greatrex — Quinta Patino, lote 23, E-6, 1.º, es-

querdo, Avenida da República, 1910, Alcoitão, Alcabideche, Cascais.
Álvaro Luís Tápia da Silveira — Rua da Pecuária, 27, Quinta da

Brieira, Charneca da Caparica, Almada.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009106733

LOJA DOS MATERIAIS — COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5277/19950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503347701;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 2/20051220.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 19 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2011914949

HELORA — IMAGE MANAGEMENT UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 780/20051220; identificação de pessoa colectiva
n.º 507544510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20051220.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma HELORA — Image Management
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo de Vitorino Damásio, 3,
letra C, loja 4, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas delegações e filiais ou outras formas locais de represen-
tação, no País ou no estrangeiro.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto, a definição de estratégias res-
peitantes à imagem individual de cada pessoa, designadamente a pro-
moção de cuidados com a melhoria da imagem física e aparente, ven-
da de produtos de consumo, vestuário, decoração e outros. Organização
de eventos e conferências.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, ainda que com objecto diferente do seu, e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma única quota do mesmo valor per-
tencente ao único sócio Filipe Máximo Rosa da Silva.

2 — Poderão ser exigidas ao sócio a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

4.º

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

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente ou de um procurador nomeado para o efeito.

3 — A gerência da sociedade pertence à não sócia Teresa Sancha
Cardoso de Menezes de Sottomayor Barbosa, casada, residente na
Travessa do Ferreiro, 6, 1.º, direito, Lisboa, desde já nomeada gerente.

5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios com a sociedade
na prossecução do seu objecto social.

Sócio e quota: Filipe Máximo Rosa da Silva — 5000 euros.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863430

NUNES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 757/640403; identificação de pessoa colectiva n.º 500204403;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
7/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Vítor Manuel Azevedo Leitão, por

ter renunciado, em 10 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863251

FILOSOFIA DA ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 779/20051220; identificação de pessoa colectiva
n.º 507554175; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20051220.

Certifico que entre os sócios foi constituída a firma em epígrafe,
cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Filosofia da Arte, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Quatro de Infantaria,

26, rés-do-chão, loja, freguesia de Santo Condestável, cidade e conce-
lho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto investimentos e projectos imobiliá-
rios, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; organização, produção e realização de eventos, feiras, seminá-
rios e espectáculos; gestão e exploração hoteleira, restauração, res-
taurante, cafetaria e pastelaria; comércio, importação, exportação e
representação de artigos de decoração, de arte, vestuário, artigos para
o lar, acessórios de moda, mobiliário, iluminação, têxteis, produtos
alimentares, livros e publicações, material eléctrico e electrónico,
equipamentos e acessórios de cozinha; artigos de higiene e limpeza,
bijutaria, artigos cosméticos, perfumes, calçado, decoração de interi-
ores; serviços de design, marketing, publicidade e comunicação; ex-
posição de obras de arte.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no
valor nominal de 1700 euros, titulada pela sócia Rita Rodrigues de
Andrade Costa Gabriel e duas no igual valor nominal de 1650 euros,
tituladas uma por cada uma das sócias Isabel Maria Rosa Rodrigues de
Andrade Costa Gabriel e Maria de Fátima Rodrigues Alves Pimenta
Ponces de Serpa.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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
sociedade, que terá sempre o direito de preferência o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912237

HEAD PARTNERS — CONSULTORIA EM GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 755/20051219; identificação de pessoa colectiva
n.º 507275608; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20051219.

Certifico que entre os sócios Maria João Leal Batalha Nunes e
Anabela da Encarnação Nunes Sancho, foi constituída a firma em
epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Head Partners — Consultoria em
Gestão de Recursos Humanos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do General Firmino Mi-
guel, 5, 11.º, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lis-
boa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria em gestão de re-
cursos humanos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma do valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Maria
João Leal Batalha Nunes e uma do valor nominal de 1250 euros,
pertencente à sócia Anabela da Encarnação Nunes Sancho.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria João Leal Bata-
lha Nunes.

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 consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912105

FADIGAS E ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8846/981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504446029;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20051216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 50 000 euros, por resultados transitados.
Capital: 60 000 euros.
Sócios e quotas:
1 — Maria Joana Reis Afonso Figueiredo Janeiro — 24 000 euros.
2 — José Carlos Pinho de Almeida — 12 000 euros.
3 — Maria Cristina Domingues de Sousa Fadigas, casado com Pe-

dro de Carvalho Ribeiro Mendes, na separação de bens — 21 000 eu-
ros.

4 — Leonel de Sousa Fadigas — 3000 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 60 000 euros e cor-
responde à soma de quatro quotas, uma do valor nominal de 24 000 eu-
ros, titulada em nome da sócia Maria Joana Reis Afonso Figueiredo
Janeiro, uma do valor nominal de 12 000 euros, titulada em nome do
sócio José Carlos Pinho de Almeida, uma do valor nominal de
21 000 euros, titulada em nome da sócia Maria Cristina Domingues
de Sousa Fadigas e uma do valor de 3000 euros, titulada nome do sócio
Leonel de Sousa Fadigas.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912113

LEONOR JANEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 9421/20010126; identificação de pessoa colectiva
n.º 505305763; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
20051216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 55 000 euros, por reservas.
Capital: 60 000 euros.
Sócia e quota: Maria Leonor Silva Reis Afonso Figueiredo Janeiro,

60 000 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 60 000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal pertencente à sócia
única.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912229

NÚMERO DE CICLOS POR SEGUNDO — PRODUÇÃO,
SOM E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 209/20040423; identificação de pessoa colectiva

n.º 506800954; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/20041126.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Ricardo Nuno Antunes Freire, por

ter renunciado, em 25 de Novembro de 2004.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2011914922

LOUNGE CHIADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 758/20051215; identificação de pessoa colectiva
n.º 507549937; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20051215.

Certifico que por Bruno Figueiredo Cabral da Silva foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lounge Chiado, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Nova do Almada, 87, fre-

guesia de Mártires, cidade e concelho de Lisboa.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 um centro de lazer e manutenção do
bem-estar físico; cafetaria e restauração, comércio, importação, ex-
portação, representação e distribuição de artigos e acessórios de moda
e vestuário, artigos desportivos, CD’s e DVD’s.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertence a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

1 — O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011914981

INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO — CONSULTORES
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 172/20040413; identificação de pessoa colectiva
n.º 506749975; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/
20051102.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do ar-

tigo 2.º, artigo 4.º, eliminação do artigo 8.º e remuneração dos artigos
seguintes.

Reforço: 95 000 euros, em dinheiro, subscrito, pelas sócias abaixo
mencionadas, com as quantias de 41 250 euros e 53 750 euros, res-
pectivamente.

Teor dos artigos alterados:

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Viriato, 13-E, Edifício
Picoas Plaza, núcleo 6, 3.º, direito, em Lisboa, freguesia de São Se-
bastião da Pedreira.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo, é de 100 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma de 56 250 euros, pertencente à
sócia GRG — Serviços de Consultoria de Gestão, Unipessoal, L.da, e
uma de 43 750 euros, pertencente à sócia ALTS — Consultoria de
Negócios, Unipessoal, L.da

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009149653

FERNÃO MENDES PINTO, SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 975/20040203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506802132; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/
20051215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do ar-

tigo 2.º, n.os 1 e 2 do artigo 3.º, n.os 1, 3 e 4 do artigo 13.º, alíneas a)
e b) do artigo 15.º e alínea b) do artigo 19.º

Reforço: 1 050 000 euros, sendo 490 000 euros, por incorporação
de suprimentos, subscrito por um accionista e 560 000 euros, em di-
nheiro.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

1 — O seu objecto social consiste na prestação de serviços de saú-
de, prestação de serviços de consultoria a unidades de saúde, nomea-
damente nas áreas de contolo e gestão hospitalar, gestão clínica e de
recursos humanos especializados, elaboração e implementação de sis-
temas de informação e gestão hospitalar, fiscalização e gestão de obras
de equipamentos de saúde, sociais e de transporte de doentes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 1 100 000 euros, representado por
1 100 000 acções, do valor nominal de 1 euro cada uma, sendo
540 000 acções do tipo A e 560 000 acções do tipo B.

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

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por cinco membros — presidente, vice-pre-
sidente e três vogais — eleitos em assembleia geral por quatro anos,
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

3 — O conselho de administração poderá delegar num ou mais dos
seus membros ou numa comissão executiva, formada por um número
ímpar de administradores, sendo um destes nomeado presidente dessa
comissão executiva, a gestão corrente da sociedade, fixando os limi-
tes da delegação.

4 — O presidente do conselho de administração será designado em
assembleia geral.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração e de

um administrador, ou de um ou de dois administradores ou, no caso de
nomeação de uma comissão executiva, pelo respectivo presidente e
por um administrador dessa comissão executiva, de acordo com os

limites da delegação de competências conferida por deliberação do
conselho de administração;

b) Nos actos de mero expediente, basta a assinatura de um admi-
nistrador ou, no caso de nomeação de uma comissão executiva, por
um dos seus membros.

ARTIGO 19.º

Os lucros anuais, deduzidos todos os custos ou perdas, nos quais se
incluirão as necessárias reintegrações e amortizações, terão a aplica-
ção seguinte:

b) O remanescente, caso se verifique, será distribuído conforme
decisão da assembleia geral.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011142512

NETHABITAÇÃO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 515/20020715; identificação de pessoa colectiva
n.º 506143830; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 35/
20051215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 25 000 euros, em dinheiro, subscrito pelo sócio único.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo, é de 30 000 euros e é represen-
tado pela quota do sócio único Paulo Manuel Sarmento Pinheiro da
Silva Pereira.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011914965

LUGARES, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 738/20051207; identificação de pessoa colectiva
n.º 506820785; inscrições n.os 4, 5; número e data da apresenta-
ção: 14/20051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 2 do ar-

tigo 1.º e artigo 3.º
Reforço: 5000 euros, em dinheiro, subscrito pela entrada de nova

sócia, Margarida Mendes Varela Courinha.
Teor dos artigos alterados:

1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Lalande, 13, rés-
-do-chão, esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social é de 10 000 euros integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e correspondendo à soma de duas quotas, cada uma
no valor nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Miguel Mendes Varela Courinha e Margarida Mendes
Varela Courinha.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009117301
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NAVAL CAR — COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 847/050120; identificação de pessoa colectiva n.º 505577315;
inscrição n.º 8/050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2011922372

NAVAL CAR — COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 847/050120; identificação de pessoa colectiva n.º 505577315;
inscrição n.º 8/050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2011922364

NAVAL CAR — COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 847/050120; identificação de pessoa colectiva n.º 505577315;
inscrição n.º 8/050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2011922186

HENRIQUE DE BASTOS & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 882/830322; identificação de pessoa colectiva n.º 501392882;
inscrição n.º 10/050916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2010503635

J. REIS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 408/811028; identificação de pessoa colectiva n.º 501246185;
inscrição n.º 11/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2009883837

LAGE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 684/780926; identificação de pessoa colectiva n.º 500806616;
inscrição n.º 10/20050930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2009169697

ISOLADORA DA BOA HORA — ISOLAMENTOS
E REVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 948/830420; identificação de pessoa colectiva n.º 501371281;
inscrição n.º 10/20051116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2010604881

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MARQUES LITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 222/780526; identificação de pessoa colectiva
n.º 500753784 inscrição n.º 13/20051213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2011143357

FERREIRA MARQUES, ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 654/730612; identificação de pessoa colectiva n.º 500114374;
inscrição n.º 10/20051020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2001015780

IMOPINA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,
CONSULTADORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6158/960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503779210;
inscrição n.º 12/051223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2003 e 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2007863928

FÁBRICA DE CHAVES DO AREEIRO
DE ALBINO JARDIM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 785/761116; identificação de pessoa colectiva n.º 500601534;
inscrição n.º 23/051223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.
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Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2010454936

INTERGARANTIA — ANÁLISE E CONSULTORIA
FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4893/940715; identificação de pessoa colectiva n.º 503242888;
inscrição n.º 14/051227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do Nas-
cimento Pires d’Aversa. 2008395464

JVN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 767/20051216; identificação de pessoa colectiva
n.º 507558707; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20051216.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JVN, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Marques, 23,

8.º, letra B, freguesia do Lumiar, cidade e concelho de Lisboa.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 e exporta-
ção de produtos alimentares, agro-alimentares, peixes, mariscos, be-
bidas alcoólicas e não alcoólicas; comércio, por grosso, importação e
exportação de medicamentos; consultoria e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócio e quota: José de Figueiredo Veiga de Malafaia Novais —
5000 euros.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011937388

IMOECONOMETRICS — CONSULTORIA IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 769/20051216; identificação de pessoa colectiva
n.º 507356764; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20051216.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMOECONOMETRICS — Con-
sultoria Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Lúcio de Azevedo, 12,
11.º, letra B, freguesia de São Domingos de Benfica, cidade e conce-
lho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 consultoria em investimento imo-
biliário e nas áreas das problemáticas regionais, urbanas e do desenvol-
vimento; estudos de mercado imobiliário; avaliação imobiliária; con-
cepção e gestão de bases de dados na área do imobiliário; formação;
investigação e desenvolvimento nas áreas das problemáticas regio-
nais e urbana.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Sócio e quota: Joaquim Leitão Montezuma de Carvalho — 5000 eu-
ros.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011937396

LISBOA — 3.A SECÇÃO

O MAIOR — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO GERAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 175/830620; identificação de pessoa colectiva n.º 501389008;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 20/051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 29 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010508459
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REBOTAGUS, REBOCADORES E SERVIÇOS
MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 964/051228; identificação de pessoa colectiva n.º 507119240;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/051228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma REBOTAGUS, Rebocadores e
Serviços Marítimos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça do Duque da Terceira,
24, 5.º, sala 5.27/28, freguesia de São Paulo, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de rebo-
que no mar e em porto, bem como busca e salvamento marítimo;
serviços marítimos diversos no mar e em porto; remoção de destro-
ços, combate a incêndios, prevenção e combate a poluição no mar e
em porto; assistência em manobras incluindo amarração,
desamarração, acostagens e desacostagens, assistência em ancoradou-
ro a qualquer tipo de navio ou embarcação. Actividade marítima-tu-
rística.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 6375 euros, titulada em nome da sócia Pioneiro do Rio,
Serviços Marítimos, L.da, uma do valor nominal de 3062 euros, titu-
lada em nome da sócia Ana Margarida Machado Severino e uma do
valor nominal de 3063 euros, titulada em nome do sócio Rui José
Rodrigues Gonçalves de Sousa Cruz.

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 dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Rui José Rodri-
gues Gonçalves de Sousa Cruz e Ana Margarida Machado Severino.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010545907

O. A. OFICINA DE ARQUITECTURA, URBANISMO,
CONSTRUÇÃO E IMAGENS VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 983/810520; identificação de pessoa colectiva n.º 501104020;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 65/051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 9.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
39 910 euros, no qual cada sócio é titular de uma quota no valor
nominal de 7982 euros.

9.º

A gerência da sociedade compete aos gerentes, eleitos em assem-
bleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí deliberado.

§ único. Para vincular validamente a sociedade em todos os
seus actos e contratos e para a sua representação em juízo e fora

dele, activa ou passivamente, é suficiente a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010621859

TRANSVIARIA — GESTÃO DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3732/920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502868791;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 15-051220.

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

Fusão.
Modalidade transferência global do património da sociedade incor-

porada T. P. A. — Transportes Santo André, L.da, para a sociedade
incorporante Transviaria — Gestão de Transportes, S. A.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010544102

SAMBURÁ — TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 101/000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504837460;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 29 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010627776

SONS DO EXTREMOCIDENTE — PRODUÇÕES
MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 705/030925; identificação de pessoa colectiva n.º 506672468;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/051220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 30 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010544170

UNFORGETTABLE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 239/020128; identificação de pessoa colectiva n.º 504945220;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/051219.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010627784

TRICANA — INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 967/051228; identificação de pessoa colectiva n.º 507577833;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/051228.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TRICANA — Investimen-
tos e Participações, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Misericórdia, 12 a 20,
loja 35, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

2 — Pode a administração deliberar a constituição ou a extinção
de quaisquer formas locais de representação, no País ou no estrangei-
ro, designadamente sucursais, agências, delegações ou escritórios

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais de outras
sociedades como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares ou
colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no capital de
outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais, ou em
agrupamentos complementares de empresas e em associações em
participação, ainda que o objecto de umas e de outras não apresentem
nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto
social, e bem assim gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 50 000 euros encontrando-se todo reali-
zado em dinheiro e está dividido em 10 000 acções do valor nominal
de 5 euros cada.

2 — A administração fica desde já autorizada a proceder ao au-
mento de capital para 1 000 000 de euros

ARTIGO 6.º

As acções são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000, 10 000, 50 000 e são ao portador podendo ser convertidas em
acções nominativas conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral e nos ter-
mos previstos na lei, emitir obrigações e adquirir acções e obrigações
próprias e realizar sobre umas e outras as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente
em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.

2 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário eleitos pela assembleia geral para cada quadriénio, de
entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral reúne em cada ano civil até 31 de Março,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade;
d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-

buídas;
e) Estabelecer a remuneração dos administradores.
2 — Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que o

conselho de administração ou o fiscal único solicitem a sua convoca-

ção ao presidente da mesa ou quando essa convocação for requerida
por accionistas em petição fundamentada e nos termos legalmente
admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral por um outro accionista, ou por um representante le-
gal, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando nome,
domicílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação com os accionistas presentes ou
representados, salvo o disposto nos números seguintes.

2 — Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada de dois terços do capital social devem estar pre-
sentes, ou representados, accionistas que detenham pelo menos, ac-
ções correspondentes a metade do capital social, para que a assem-
bleia possa iniciar os seus trabalhos e deliberar logo em primeira
convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração, composto por três, cinco ou sete administradores, eleitos
em assembleia geral por quatro anos podendo ser reeleitos por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência da admi-
nistração, ficando dispensada de prestação de caução pelo exercício
das respectivas funções, salvo deliberação contrária da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
Pela assinatura de dois administradores.

ARTIGO 15.º

À administração compete representar e gerir a sociedade nos mais
amplos termos em direito permitidos e nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam con-
trárias à lei ou aos presentes estatutos;

c) Nomear procuradores ou mandatários, inclusive nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade, sem-
pre sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar ou de-
signar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício de
cargos sociais em empresas participadas;

d) Criar, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucur-
sais, agências, escritórios, ou outra forma de representação, em qual-
quer local do País ou do estrangeiro e definir-lhe as suas funções;

e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros, e
escolher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

f) Alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens imó-

veis ou móveis, incluindo-se veículos motorizados, acções, quinhões,
quotas, participações, direitos sociais e obrigações;

h) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras
empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto social
ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar mais
conveniente;

i) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
sociais de empresas singulares ou colectivas;

j) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra for-
ma de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas pre-
vistas na alínea c) deste artigo;

l) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste ar-
tigo, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade nou-
tras empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quórum especial;

m) Abrir e movimentar contas bancárias.
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ARTIGO 16.º

A remuneração ou não remuneração da administração será estabe-
lecida anualmente pela assembleia geral, podendo a mesma incidir sobre
uma quota-parte dos lucros da sociedade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único elei-
to pela assembleia geral para exercer o seu mandato durante quatro
exercícios consecutivos podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação
deliberada em assembleia geral de acordo com os accionistas e em
respeito pela lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 — A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 — À administração compete proceder à liquidação social, quan-
do o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Designação dos órgãos sociais, em 27 de Dezembro de 2005.
Período: quadriénio de 2005/2008.
Conselho de administração:
Presidente: Alda Maria Quaresma Marques de Almeida, Rua de

Alexandre Herculano, 42, Coimbra.
Vogais: Paulo Ferreira Francisco Marques, Rua de Alexandre Her-

culano, 42, Coimbra.
Arlete Martins Quaresma Marques de Almeida, Praça do Infante

D. Henrique, bloco A, 5.º, direito, Coimbra.
Fiscal único:
Efectivo: Diz Silva & Duarte, SROC, Rua de São José, 35, 3.º, B e

C, Lisboa.
Suplente: Joaquim dos Santos Silva, Rua de São José, 35, 3.º, B e C,

Lisboa — (ROC).

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010600703

SERENATA — INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 966/051228; identificação de pessoa colectiva n.º 507568060;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/051228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SERENATA — Investimen-
tos e Participações, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de São José, 35, 3.º, B e C,
freguesia de São José, concelho de Lisboa.

2 — Pode a administração deliberar a constituição ou a extinção
de quaisquer formas locais de representação, no País ou no estrangei-
ro, designadamente sucursais, agências, delegações ou escritórios.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais de outras
sociedades como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares ou
colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no capital de
outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais, ou em
agrupamentos complementares de empresas e em associações em
participação, ainda que o objecto de umas e de outras não apresentem
nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto
social, e bem assim gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 50 000 euros encontrando-se todo reali-
zado em dinheiro e está dividido em 10 000 acções do valor nominal
de 5 euros cada.

2 — A administração fica desde já autorizada a proceder ao au-
mento de capital para 1 000 000 de euros.

ARTIGO 6.º

As acções são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000, 10 000, 50 000 e são ao portador podendo ser convertidas em
acções nominativas conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral e nos ter-
mos previstos na lei, emitir obrigações e adquirir acções e obrigações
próprias e realizar sobre umas e outras as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente
em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.

2 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário eleitos pela assembleia geral para cada quadriénio, de
entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral reúne em cada ano civil até 31 de Março,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade;
d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-

buídas;
e) Estabelecer a remuneração dos administradores.
2 — Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que a

administração ou o fiscal único solicitem a sua convocação ao presi-
dente da mesa ou quando essa convocação for requerida por accionis-
tas em petição fundamentada e nos termos legalmente admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral por um outro accionista, ou por um representante le-
gal, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando nome,
domicílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação com os accionistas presentes ou
representados, salvo o disposto nos números seguintes.
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2 — Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada de dois terços do capital social devem estar pre-
sentes, ou representados, accionistas que detenham pelo menos, ac-
ções correspondentes a metade do capital social, para que a assem-
bleia possa iniciar os seus trabalhos e deliberar logo em primeira
convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade é exercida por um administrador único,
eleito em assembleia geral por quatro anos podendo ser reeleito por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência da admi-
nistração, ficando dispensada de prestação de caução pelo exercício
das respectivas funções, salvo deliberação contrária da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
Pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 15.º

À administração compete representar e gerir a sociedade nos mais
amplos termos em direito permitidos e nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam con-
trarias lei ou aos presentes estatutos;

c) Nomear procuradores ou mandatários, inclusive nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade, sem-
pre sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar ou de-
signar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício de
cargos sociais em empresas participadas;

d) Criar, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucur-
sais, agências, escritórios, ou outra forma de representação, em qual-
quer local do País ou do estrangeiro e definir-lhe as suas funções;

e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros, e
escolher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

f) Alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens imó-

veis ou móveis, incluindo-se veículos motorizados, acções, quinhões,
quotas, participações, direitos sociais e obrigações;

h) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras
empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto social
ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar mais
conveniente;

i) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
sociais de empresas singulares ou colectivas;

j) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra for-
ma de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas pre-
vistas na alínea c) deste artigo;

l) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste ar-
tigo, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade nou-
tras empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quórum especial;

m) Abrir e movimentar contas bancárias.

ARTIGO 16.º

A remuneração ou não remuneração da administração será estabe-
lecida anualmente pela assembleia geral, podendo a mesma incidir sobre
uma quota parte dos lucros da sociedade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único elei-
to pela assembleia geral para exercer o seu mandato durante quatro
exercícios consecutivos podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação
deliberada em assembleia geral de acordo com os accionistas e em
respeito pela lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 — A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 — À administração compete proceder à liquidação social, quan-
do o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Designação dos órgãos sociais, em 27 de Dezembro de 2005.
Período: quadriénio de 2005/2008.
Administrador único: Jorge Luís Quaresma Marques de Almeida,

Alagoa, rés-do-chão, esquerdo, Tovim de Cima, Coimbra.
Fiscal único:
Efectivo: Diz Silva & Duarte, SROC, Rua de São José, 35, 3.º, B e

C, Lisboa.
Suplente: Joaquim dos Santos Silva, Rua de São José, 35, 3.º, B e C,

Lisboa — (ROC).

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010600711

VISÃO EM FOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 965/051228; identificação de pessoa colectiva n.º 507542932;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/051228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Visão em Foco, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Arneiros, 80, 3.º, es-

querdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.
3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-

locar a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, assim como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de óptica e cuidados de vi-
são.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, correspondente à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Ilda Maria de Pas-
sos Martins da Silva, e outra no valor nominal de 2500 euros, per-
tencente à sócia Paula Alexandra dos Santos Mendes.

2 — A celebração de contratos de suprimento depende de delibera-
ção dos sócios, a qual fixará o montante dos acordados suprimentos,
bem como se estes vencerão ou não juros e, em caso afirmativo, qual
a respectiva taxa e o prazo de reembolso.

3 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, reguladas ou não por leis especiais, mesmo que o objecto
seja diferente do seu, em agrupamentos complementares de empre-
sas, em consórcios ou em qualquer outra forma temporária ou não de
associação, após aprovação dos sócios em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permi-
tida, não dependendo do consentimento da sociedade.
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2 — A cessão de quotas a estranhos, considerando como tal., quem
não seja cônjuge, ascendente ou descendente de qualquer sócio, fica
dependente do consentimento da sociedade, a quem é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos restantes sócios em
segundo.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo das duas sócias, desde
já nomeadas gerentes, sendo necessária a assinatura de ambas para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo tais
poderes através de procuração.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009141261

RUI BATISTA — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 962/051227; identificação de pessoa colectiva n.º 507520106;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/051227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Batista — Restauração, L.da, e tem
a sua sede na Praça de Duque de Saldanha, 1, Centro Comercial Atrium
Saldanha, lote 30, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração e actividades afins;
confecção e venda ao público de refeições e produtos alimentares;
comercialização de produtos alimentares; representação de marcas;
fornecimento de refeições ao domicílio; serviços de catering e snack-
-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Carlos
Vilhena Batista, e Irma Adriana Johanna Maria Geleijns.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado, será nomeada em assembleia geral, ficando des-
de já nomeados gerentes os sócios Rui Carlos Vilhena Batista, e Irma
Adriana Johanna Maria Geleijns.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, reservando-se a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 20 000 euros, desde que aprovadas em
assembleia geral, pelos sócios representativos da totalidade do capital
social.

2 — Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de su-
primentos nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009928326

TRADINGPOR — EMPRESA DE COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 524/850107; identificação de pessoa colectiva n.º 501476920.

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

28 — Averbamento n.º 2 — Apresentação n.º 12/051222 — Ces-
sação das funções de Carlos Manuel Dessa Gomes de Almeida, por
renúncia, em 28 de Novembro de 2005.

29 — Apresentação n.º 13/051222 — Designação de administra-
dor, em 9 de Dezembro de 2005.

Período: até ao final do mandato em curso 2005/2007.
António Manuel Souto Lopes da Graça, Rua de Barata Salgueiro,

33, 4.º, Lisboa, designado pela Caixa Capital — Sociedade de Capital
de Risco, S. A., Avenida de 5 de Outubro, 175, Lisboa, para exercer o
cargo em nome próprio.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010545338

SANTARENOTUR, VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 408/840424; identificação de pessoa colectiva n.º 501542779.

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

10 — Apresentação n.º 6/051228 — Dissolução e designação de
liquidatária.

Data: 11 de Setembro de 2002.
Liquidatária:
Maria Leonor Martins Santareno dos Santos.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 11 de Setembro de

2002.
11 — Apresentação n.º 7/051228 — Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010545915

SEPTO — TÉCNICA DE APOIO À CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 282/780607; identificação de pessoa colectiva n.º 500759758;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/051222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 8 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010545001
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VI-DOMUS — ESTUDO E PROSPECÇÃO
DE MERCADOS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 184/740726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500297118; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 25/
051227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução em 7 de Dezembro de 2005; prazo para a liquidação: três
anos a contar de 7 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009047494

ROTACAR — SOCIEDADE GESTORA
DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 057/610531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500453250; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
35/051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 21 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010348389

SEJAL — COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 820/730724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500244022; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e data
da apresentação: 2/051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Maria Inês Rodrigues Pignatelli e Fernando
Flores Ribeiro de Spínola, por renúncia em 14 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009867700

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
J. PEDRO E ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2201; identificação de pessoa colectiva n.º 502369736; entra-
da: 17 935; data: 051221.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009896807

RAJOFE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 500; identificação de pessoa colectiva n.º 500226350; en-
trada: 17 940; data: 051221.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010544501

VISNERG, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 859; identificação de pessoa colectiva n.º 507091132; en-
trada: 17 969; data: 051221.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001917473

RESTAURANTE PEQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 052; identificação de pessoa colectiva n.º 500690863; en-
trada: 17 970; data: 051221.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010544927

O CANTINHO DOS CREPES — CAFETARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 299; identificação de pessoa colectiva n.º 505358476; en-
trada: 17 900; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004307854

STESTRELA, REPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9260; identificação de pessoa colectiva n.º 504414380; entra-
da: 17 902; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009177240

SAMEIRO & CUNDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 304; identificação de pessoa colectiva n.º 500771162; en-
trada: 17 903; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009127722

SOCIEDADE MINI MERCADO E CHARCUTARIA
BEIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 309; identificação de pessoa colectiva n.º 501479511; en-
trada: 17 904; data: 051220.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010544196

TERRACARTA — CONSULTORIA GEOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 499; identificação de pessoa colectiva n.º 503405264; en-
trada: 17 876; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009897912

SIGO — ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 150; identificação de pessoa colectiva n.º 501379100; en-
trada: 17 884; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006532553

SOFIDI — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8584; identificação de pessoa colectiva n.º 504198602; entra-
da: 17 867; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010628233

TÁXI GRANDOEIRA & CASAL FRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 576; identificação de pessoa colectiva n.º 505457199; en-
trada: 17 861; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009146832

TRANSFORASTEIRO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 627; identificação de pessoa colectiva n.º 505265710; en-
trada: 17 864; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009146824

TÁXI CANELAS & CARAPINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 120; identificação de pessoa colectiva n.º 505347008; en-
trada: 17 865; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009967330

TRANSPORTES EDIPAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 965; identificação de pessoa colectiva n.º 500288534; en-
trada: 17 896; data: 051220.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas dos anos de
2003 e 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004282495

SOFINLOC, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 372/871211; identificação de pessoa colectiva n.º 501950206;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 8/051227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 22 de
Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006550250

SOPELME — SOCIEDADE PENINSULAR DE LIMPEZAS
MECANIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 851/780301; identificação de pessoa colectiva n.º 500702853;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 15/16-051227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Abílio Barata, por renúncia, em 13 de Dezem-
bro de 2005 e designação de gerentes, em 2 de Maio de 2005 de José
Alberto Ferreira Caseirito, Casal Araújo, Corujeira, Camões, Torres
Vedras, e Joaquim António Pinto de Carvalho, Rua de Vasco Morga-
do, 4, 5.º, A, Linda-a-Velha, Oeiras.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010600169

LOURES

RUI SOUSA QUIOSQUES — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 227/
20050505; identificação de pessoa colectiva n.º P 507155300; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20051019.

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 2004, exarada de
fl. 119 a fl. 120 do livro n.º 38-L do 4.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por Rui Augusto Pinto Sousa
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e Maria Fernanda Mendes Ferreira Sousa, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Rui Sousa Quiosques — Co-
mércio de Produtos de Pastelaria, L.da, e durará por tempo indetermi-
nado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Feira Nova
de Loures, Quiosque 1, freguesia de Fanqueiro, concelho de Loures.

2 — A gerência poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação no território nacional, e deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de quiosques de venda
de produtos de pastelaria, cafés e bebidas não alcoólicas dentro de
centros comerciais.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado pelas seguintes duas quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 3000 euros, pertencente ao
sócio Rui Augusto Pinto Sousa;

b) Uma quota com o valor nominal de 2000 euros, pertencente à
sócia Maria Fernanda Mendes Ferreira Sousa.

2 — Os sócios poderão ser chamados a efectuar suprimentos nos
termos que vierem a ser definidos em assembleia geral.

3 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, nas
condições a estabelecer em assembleia geral, até ao limite de
500 000 euros.

4 — Os aumentos de capital terão de ser deliberados em assembleia
geral pelos votos correspondentes a 75 % do capital social.

ARTIGO 5.º

A divisão de quotas e a sua cessão a estranhos dependem do con-
sentimento da sociedade, à qual está reservado o direito de amortizar
a quota alienada. Se a sociedade não amortizar a quota alienada, per-
tencerá então aos sócios o direito de preferência.

1 — O sócio que desejar ceder a sua quota deverá comunicar a sua
pretensão à gerência, que convocará a assembleia geral no prazo de
90 dias, a fim de, em conformidade com o disposto no presente ar-
tigo, ser tomada uma decisão sobre o destino a dar à quota alienada.

2 — A amortização ou a preferência efectuar-se-á pelo valor que
vier a ser fixado por árbitros, sendo um nomeado pelo cedente e outro
pelo cessionário, que, em caso de falta de acordo, nomearão entre
eles um terceiro, que desempatará.

3 — A quantia que assim se mostrar devida será paga ou deposita-
da, como no caso couber, em duas prestações semestrais, iguais e su-
cessivas, sem juros, vencendo-se a primeira 90 dias após a realização
da referida assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Falecendo um sócio, os seus herdeiros exercerão em comum os
respectivos direitos enquanto a quota se encontrar indivisa, sendo para
tal obrigados a designar de entre si um representante para todos e
quaisquer efeitos sociais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for objecto de
penhor, arresto, penhora, arrolamento, apreensão em processo judi-
cial ou administrativo ou outra providência que venha a possibilitar a
sua venda judicial ou se for dada em caução, de obrigações que os seus
titulares assumam sem que a prestação de tal garantia seja autorizada
pela sociedade em assembleia geral, ou ainda se o sócio titular exercer
actividade concorrente com a sociedade.

1 — A amortização deverá ser decidida e celebrada no prazo má-
ximo de 90 dias, a contar da data em que a gerência tiver conheci-
mento do facto que a justifique.

2 — O preço da amortização será o valor da quota determinada no
último balanço aprovado. Ao preço da amortização deverão, segundo
os elementos constantes nos livros de escrituração, ser acrescidas as
importâncias correspondentes aos créditos ou suprimentos que o só-
cio tenha a haver da sociedade e deduzidas as importâncias que o sócio
porventura lhe dever.

3 — O pagamento do preço da amortização, acrescido e ou dedu-
zido das importâncias referidas no número anterior, será efectuado
na sede social, em duas prestações sem juros, a efectuar dentro de seis

meses e um ano, respectivamente, após a fixação definitiva da con-
trapartida.

4 — Considerar-se-á realizada a amortização, quer pela outorga da
respectiva escritura, quer pelo pagamento ou consignação em depósi-
to da primeira prestação.

ARTIGO 8.º

A administração da dele, activa e passivamente, é exercida pela
gerência, composta por dois gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral em que forem nomea-
dos.

1.º Poderão ser nomeados gerentes estranhos à sociedade.
2.º A sociedade obriga-se mediante a assinatura de um gerente, seja

ou não sócio.
3.º Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em letras, livranças,

fianças, abonações, letras a favor quando forem actos alheios ao ob-
jecto social.

4.º A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para
os efeitos do artigo 252.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, ex-
pedidas com antecedência mínima de 15 dias, desde que a lei não exija
outras formalidades.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade, depois de retiradas as importâncias para o fundo de reserva
legal.

Declararam ainda os outorgantes que ficam desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

Está conforme.

26 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009599020

PEDRO TROLHA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 441/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505361159; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20051220.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2005, lavrada de
fl. 91 a fl. 92 v.º do livro n.º 518-D das notas do 11.º Cartório Nota-
rial de Lisboa, foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato da
sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 940 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 470 eu-
ros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo
do sócio Pedro Henriques da Silva, já designado gerente.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2002510156

ALLO FRANGO, COMÉRCIO FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 090;
identificação de pessoa colectiva n.º 504799100; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20051220.

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 2005, lavrada a
fls. 142 e 142 v.º do livro n.º 20-A das notas do cartório notarial sito
em Alverca do Ribatejo, a cargo da notária, licenciada Maria Filo-
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mena Valente Ferreira Marto, relativamente à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009614739

LOURESCONTA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 083;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757098; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20051220.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2005, lavrada a
fls. 88 e 88 v.º do livro n.º 6-A das notas do cartório notarial sito em
Loures, a cargo do notário, licenciado Moura Sucena, relativamente à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a partir de 13 de Dezembro de

2005.
Liquidatários: os ex-sócios Luís Filipe Garcia Fontes e Elisabete

Maria Ramos dos Santos Fontes.

Mais certifico que, com base nas deliberações de 16 de Dezembro
de 2005 e 17 de Dezembro de 2005, constantes das actas n.os 14 e
15 das assembleias gerais da mesma sociedade, foi efectuado o seguin-
te acto de registo:

Inscrição n.º 4 — Apresentação n.º 4/20051220.
Facto: liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009614747

FARMA 2 — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAL CLÍNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8933/
911018; identificação de pessoa colectiva n.º 502636041.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009614380

VINHOS E COMIDAS FLORESTA DE MOSCAVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 66; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500299684; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 6/20051220.

Certifico que, por escritura de 23 de Novembro de 2005, lavrada
de fl. 88 a fl. 89 do livro n.º 53-A das notas do cartório notarial sito
em Lisboa, a cargo do notário, licenciado Rui Manuel Justino Januário,
relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009614755

AGNOLAIV — SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE VIALONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7257;
identificação de pessoa colectiva n.º 501926690.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004, entregue em 20 de
Dezembro de 2005.

4 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2002519072

PLRRM — GESTÃO E MANUTENÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 511;
identificação de pessoa colectiva n.º 506749061; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20051220.

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 2005, exarada a
fls. 137 e 137 v.º do livro n.º 18-A do Cartório Notarial de Odivelas,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eu-
sébio Sequeira Gonçalves. 2010008049

QUINTA DA LADEIRA — ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4810;
identificação de pessoa colectiva n.º 501447628; inscrições n.os 19
e 20; números e data das apresentações: 11-12/20051220.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2005, exarada
de fl. 43 a fl. 44 do livro n.º 17-A do Cartório Notarial Privativo do
Dr. Joaquim Manuel Mendes Lopes, foram alterados os artigos 10.º,
11.º, 12.º, 13.º, 14.º e 15.º do contrato social, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, cabem a um administrador único, eleito de entre os accio-
nistas, por períodos renováveis de três anos.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único ou por
procuradores no âmbito do respectivo mandato.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade competirá a uma sociedade de revisores
de contas.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é composta por todos os accionistas, corres-
pondendo um voto a cada acção.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, eleitos por períodos de três anos, renováveis, de entre
os accionistas ou de outras pessoas.

ARTIGO 15.º

Quando a lei não prescreva formalidades especiais, a assembleia geral
será convocada pelo seu presidente, por sua iniciativa, por iniciativa
do administrador único ou de um grupo de accionistas que represen-
tem 40 % do capital social, com a antecedência mínima de 30 dias.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Administração: administrador único, Fernanda Luísa dos Santos

Ladeira.
Fiscalização: fiscal único, Albuquerque Aragão e Associado, SROC,

representada por João de Albuquerque; suplente, João Florêncio Vi-
cente de Carvalho, revisor oficial de contas.

Período: triénio de 2006-2008.
Data da deliberação: 14 de Dezembro de 2005.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eu-
sébio Sequeira Gonçalves. 2009614780
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TRISSAL — SOCIEDADE IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE TRIPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2619;
identificação de pessoa colectiva n.º 500663963; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 14-15/20051220.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Jacques Fernand Beau.
Causa: renúncia.
Data: 19 de Novembro de 2001.

Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Éric Victor Edmond Bonneau, casado, 25 Rue du Sentier,

Buxerolles (86), França.
Data da deliberação : 19 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eu-
sébio Sequeira Gonçalves. 2009614798

PURILOURES — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 347;
identificação de pessoa colectiva n.º 507405030; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/20051220.

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2005, exarada a
fls. 92 e 92 v.º do livro n.º 430-A do 1.º Cartório Notarial das Caldas
da Rainha, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eu-
sébio Sequeira Gonçalves. 2009614801

ALVES & LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 958/
20041220; identificação de pessoa colectiva n.º 506847560.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2006932373

QUEBA BIAI — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 563/
20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505583453.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2011173205

CORAUTO — PINTURA E TÉCNICA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8243/
901108; identificação de pessoa colectiva n.º 502502290.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003931830

TOMÁS, NUNES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3711/
810420; identificação de pessoa colectiva n.º 501149759.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003931902

A. D. C. S. GABINETE DE CONTABILIDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 587/
960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503557749.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003931872

OLINDA & EUGÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 693/
930927; identificação de pessoa colectiva n.º 503080063.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003931899

C. E. S. I. — CENTRO DE ESTUDOS E ORGANIZAÇÃO
TÉCNICO CIENTÍFICO DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4690/
831031; identificação de pessoa colectiva n.º 501421459.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003931856

TÁXIS CORSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9329/
670531; identificação de pessoa colectiva n.º 500421889.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009619404

JÚLIO JOAQUIM MACHADO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5154/
850415; identificação de pessoa colectiva n.º 501488910.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007677180

EMÍDIO & MAFRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2715/
771014; identificação de pessoa colectiva n.º 500690049.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007677172

L. SANTOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 452/
620615; identificação de pessoa colectiva n.º 500841209.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007677210

A. J. GOMES & GOMES — CAIXILHARIA ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 534/
20010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505510219.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002510113

LOURESPAÇO — CENTRO DE ESTUDOS E APOIO
PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 832/
20000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505048302.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2006561146

D M F — DANIEL MALHÃO, FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 835/
20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505656132.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2006561154

AUTO TÁXIS MAURÍCIO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 945/
20001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505124785.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002530467

EUROPCAR INTERNACIONAL — ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8642;
identificação de pessoa colectiva n.º 500074135.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004, entregue em 23 de
Dezembro de 2005.

23 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009592484

JOSÉ JOAQUIM MALAQUIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 552/
20020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506176509; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051221.

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 2005, exarada a
fls. 71 e 71 v.º do livro n.º 50-E do Cartório Notarial de Alverca do
Ribatejo, a cargo da notária, Margarida Dulce Silva Marques, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

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

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009615018

SULNANDES — MÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 908;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505074362; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 17/20051220.

Certifico que, por escritura de 28 de Novembro de 2005, exarada a
fl. 91 do livro n.º 16 do Cartório Notarial de Maria de Fátima Fer-
nandes Ramada de Sousa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009614771

A. REBELO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 651/
20051221; identificação de pessoa colectiva n.º P 507506219;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20051221.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2005, exarada
de fl. 101 a fl. 103 do livro n.º 71-A do Cartório Notarial de Lisboa,
a cargo da notária, Júlia Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe
por Joaquim António Dias Rebelo e A. REBELOGEST — Gestão e
Participações, S. A., que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A. Rebelo — Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Estado da Índia,
Quinta da Vitória, Edifício 2, freguesia de Sacavém, concelho de
Loures.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação, quer em Portugal, quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seguinte objecto social: mediação imobiliária e
administração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 9800 euros, pertencente à sócia A. REBELOGEST —
Gestão e Participações, S. A., e outra do valor nominal de 200 euros,
pertencente ao sócio Joaquim António Dias Rebelo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade incumbe ao sócio Joaquim António
Dias Rebelo, que fica desde já designado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, ficando reservado
à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei exigir
outras formalidades ou estabelecer prazo mais longo.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 105 — 31 de Maio de 2006 10 678-(229)

ARTIGO 8.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, mediante o deliberado por todos os sócios em assembleia geral,
que fixará as condições do contrato.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar pelo valor nominal qualquer quota,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por desconhecimento do paradeiro e ainda do domicílio do res-

pectivo titular;
c) Por incumprimento do respectivo titular perante a sociedade

das suas obrigações e direitos;
d) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
e) Falência ou morte do titular;
f) Interdição ou inabilitação do titular.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009175301

MARMOTA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE PEIXE FRESCO E CONGELADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 628;
identificação de pessoa colectiva n.º 503327794; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/20051221.

Certifico que, por escritura de 20 de Setembro de 2005, exarada a
fl. 23 do livro n.º 11-A do Cartório Notarial de Maria Cristina Castro
de Vilhena Fragoso, foi alterado o artigo 3.º do contrato, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 939 euros e 90 cêntimos, integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das duas quotas seguin-
tes: uma quota do valor nominal de 14 963 euros e 94 cêntimos,
pertencente à sócia Maria Alice Paiva de Oliveira Costa, e uma quota
do valor nominal de 9975 euros e 96 cêntimos, pertencente à sócia
Anabela de Oliveira Martins.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009615034

MEIRELES & MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 440;
identificação de pessoa colectiva n.º 504078488; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20051221.

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2005, exarada
de fl. 91 a fl. 92 do livro n.º 240-B do 19.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eu-
sébio Sequeira Gonçalves. 2009615077

CAIXIMÓVEL — CAIXILHARIA NOVA DE SACAVÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4213;
identificação de pessoa colectiva n.º 501312862; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 7/20051019.

Certifico que, por escritura de 4 de Julho de 2005, exarada de fl. 13 a
fl. 15 v.º do livro n.º 1-A do Cartório Notarial Privativo do Dr. João
António Pinto Diniz Ferreira, foram alterados os artigos 2.º e 4.º do
contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 22 445 euros e 91 cêntimos, distribuído por quatro quotas: uma no

valor nominal de 7481 euros e 97 cêntimos, pertencente ao sócio
Artur Arnaldo da Silva Dias; uma no valor nominal de 7481 euros e
97 cêntimos, pertencente ao sócio Mário Alberto Silva, e uma no
valor nominal de 7066 euros e 30 cêntimos e outra no valor nominal
de 415 euros e 67 cêntimos, pertencentes ao sócio António Fernando
do Prado Henriques.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Artur Ar-
naldo da Silva Dias, Mário Alberto Silva e António Fernando do Pra-
do Henriques, que desde já ficam nomeados gerentes, com dispensa de
caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um dos designados
sócios gerentes.

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

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eu-
sébio Sequeira Gonçalves. 2009598830

TAVARISOL — ISOLAMENTOS E PINTURAS TÉRMICAS
E ACÚSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 991/
940318; identificação de pessoa colectiva n.º 503173762; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20051216.

Certifico que, pela escritura de 15 de Novembro de 2005, exarada
a fls. 79 e 79 v.º do livro n.º 28-A do Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo do notário, Joaquim António Barata Lopes, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009630084

CARDIVEL — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 590/
20051124; identificação de pessoa colectiva n.º 502019727; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 2/20051124.

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2005, lavrada de
fl. 60 a fl. 61 do livro n.º 13-A das notas do cartório notarial sito em
Odivelas, a cargo da notária, licenciada Catarina Silva, foi aumentado
o capital da sociedade em epígrafe de 5000 euros para 150 000 euros,
e alterados os artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARDIVEL — Comércio e Indústria
de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no Bairro da Funcheira,
Montemor, freguesia e concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota no
valor nominal de 127 500 euros, pertencente ao sócio António Ma-
nuel Ribeiro de Aguiar Segurado, e uma quota no valor nominal de
22 500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Jorge Leite Faria.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009751850

CARLOS PEREIRA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 417;
identificação de pessoa colectiva n.º 506070883.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004, entregues em 21 de
Dezembro de 2005.

28 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009112490

SERVILINHA — SERVIÇOS DE COSTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 950;
identificação de pessoa colectiva n.º 507134320.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004, entregues em 21 de
Dezembro de 2005.

28 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009112563

JOIAMONTRA — EQUIPAMENTO E DECORAÇÃO
DE OURIVESARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7056;
identificação de pessoa colectiva n.º 502114606.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004, entregues em 21 de
Dezembro de 2005.

28 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2009112652

GRAFIFINA — INDÚSTRIA DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6883;
identificação de pessoa colectiva n.º 501915230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos exercícios dos anos de 2003 e 2004, entregues
em 21 de Dezembro de 2005.

28 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José
Canha de Oliveira. 2001120257

METALÚRGICA RUI BRÁS & JOAQUIM MIRRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 344/
930423; identificação de pessoa colectiva n.º 502989467.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007532352

PASTELARIA SAFARI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1405/
641126; identificação de pessoa colectiva n.º 500212651.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003931910

CANCELINHA & CANCELINHA, CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 254/
20000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504769782.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009148827

COR DE MENTA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E BIJUTERIA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 95; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P 507316843; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20051013.

Certifico que, por acta de assembleia geral de fundadores de 20 de
Março de 2005, foi constituída a cooperativa em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação, ramo, objecto social e sede

1 — É constituída a Cor de Menta — Comércio de Vestuário e
Bijuteria, C. R. L., que se rege pelos presentes estatutos e regulamen-
to interno, pelo Código Cooperativo e demais legislação aplicável.

2 — A cooperativa insere-se no ramo de serviços.
3 — A cooperativa tem como objecto social principal o comércio

de vestuário, acessórios e bijuterias.
4 — A cooperativa tem a sua sede social na Rua de Júlio Dinis, 2,

2.º, esquerdo, 2685-215 Portela, Loures, no concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

Capital social

O capital social é variável e ilimitado, no montante mínimo de
2500 euros e é representado por títulos de capital de 5 euros cada.

ARTIGO 3.º

Órgãos sociais

1 — São órgãos sociais da cooperativa a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

2 — A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa, nela
participando todos os cooperadores no pleno uso dos seus direitos,
sendo a respectiva mesa composta por um presidente e um vice-pre-
sidente.

3 — A direcção é composta por um presidente.
4 — O conselho fiscal é composto por um presidente.

Mais certifico que pela mesma acta foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais da direcção e do con-
selho fiscal para o primeiro mandato.

Direcção: presidente, Aires José Almeida Sanches, casado, Rua de
Júlio Dinis, 2, 2.º, esquerdo, Portela, Loures.

Conselho fiscal: presidente, Bruno José Costa Travassos, solteiro,
Rua de Camilo Castelo Branco, 4, 3.º, direito, Sacavém.

Data da deliberação: 20 de Março de 2005.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2003931767

MAFRA

URBICELTA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2471;
identificação de pessoa colectiva n.º 504874047; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 3, 4 e 5/20051017.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Moisés Rodrigo do Espírito Santo, por renúncia, em 7 de Maio de
2004.

Mais certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 1.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma URBICELTA — Empreendimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua do Arneiro, 4, Roussada,
freguesia de Milharado, concelho de Mafra.

.......................................................................................................
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas, cada uma no valor nomi-
nal de 1250 euros, pertencentes duas a cada um dos sócios.

Gerente nomeado: Fernando José Dinis Rodrigues dos Santos.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860454

DOMINATOR — TECNOLOGIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3080;
identificação de pessoa colectiva n.º 506023761; número e data da
apresentação: 4/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2006738984

CSIFI — COUNT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4051;
identificação de pessoa colectiva n.º 507556291; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/051215.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CSIFI — COUNT, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Urbanização Várzea da Lapa, 35, freguesia
de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto contabilidade, fiscalidade, consultoria
fiscal e de gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846435

CARLOS RALEIRAS — PGM PROJECTOS GLOBAIS
DE MEDIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4039;
identificação de pessoa colectiva n.º 507488954; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/051206.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carlos Raleiras — PGM Projectos
Globais de Media, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Venda do Pinheiro, Rua da
Lapa, 28, freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 criação, produção e realização de
actividades cinematográficas, de vídeo e rádio e o comércio dos refe-
ridos programas; produção de conteúdos multimédia e para televisão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes, nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010847571

TRIPLETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4040;
identificação de pessoa colectiva n.º 507544072; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/051206.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TRIPLETO, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Ericeira, na Travessa do Co-
mandante Filipe Freire, 35 e 36, freguesia da Ericeira, concelho de
Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 consultoria para os negócios e ges-
tão; comercialização de equipamentos e produtos informáticos; pres-
tação de serviços na área das tecnologias de informação, traduções,
contabilidade, marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 9000 euros e corresponde à soma de três quotas no igual
valor nominal de 3000 euros, tituladas uma por cada uma das sócias.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 9000 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 socieda-
des, 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
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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — A sócia Isabel Maria da Silva Duarte fica, desde já, nomeada
gerente.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010847580

STARNÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4046;
identificação de pessoa colectiva n.º 507548698; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20051209.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma STARNÁUTICA, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal, sem número,
lugar da Paz, freguesia e concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 importação, exportação, repre-
sentações e comércio de material e equipamento náutico, bem como
a sua manutenção e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 5000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 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 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 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 Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010826035

NUNO MIGUEL SANTO PACHECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4042;
identificação de pessoa colectiva n.º 507546342; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/051207.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nuno Miguel Santo Pacheco,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Ericeira, na Rua do Alto do
Carido, Urbanização Ribeira d’Ilhas, 26, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia da Ericeira, concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 veículos motorizados e peças e aces-
sórios para os mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes, nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

1 — O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010847601

NATURPET — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3609;
identificação de pessoa colectiva n.º 506708373; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 4/20051013.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de 1000 eu-
ros, titulada pelo sócio Faustino Godinho Camacho, e as restantes
duas no igual valor de 2000 euros, tituladas uma por cada um dos sócios
Judite Maria de Lemos Gregório Camacho e Bruno José Carvalho
Miranda.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

14 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860438

EUROSPREAD, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3987;
identificação de pessoa colectiva n.º 507502558; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20051017.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUROSPREAD, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Venda do Pinheiro, Avenida de

Adriano da Silva Figueiredo, 36, freguesia de Venda do Pinheiro, con-
celho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de consultoria para os negó-
cios e a gestão. Comércio de material informático, electrodomésti-
cos, material, equipamento e vestuário desportivo, artigos de decora-
ção, tapeçarias, móveis e veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes, nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

1 — O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860462

MAFRACASA, SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4029;
identificação de pessoa colectiva n.º 507518772; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/051123.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MAFRACASA, Sociedade Media-
ção Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Ericeira, Rua do Moinho Ve-
lho, 18-B, freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 mediação imobiliária e administra-
ção de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5001 euros e corresponde à soma de três quotas no igual
valor nominal de 1667 euros, tituladas uma por cada um dos sócios.

2 — Aos sócios de maioridade poderão ser exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 15 000 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.
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3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades 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
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) Quanto a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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.

Disposição transitória

1 — A sócia Mafalda Sofia Vaz Ferreirinha de Matos Leandro fica,
desde já, nomeada gerente.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860675

LOMITEX — LOGÍSTICA OPERACIONAL DE
MERCADORIAS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4036;
identificação de pessoa colectiva n.º 500507694; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 1/20051129.

Certifico que foi registado o aumento do capital com alteração
parcial do contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma LOMITEX — Logística Opera-
cional de Mercadorias Internacionais e Transportes, L.da, e durará por
tempo indeterminado.

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Maceira, 5, em Jeromelo,
freguesia de Milharado, concelho de Mafra.

2 — A gerência poderá criar ou extinguir agências, sucursais, esta-
belecimentos, delegações ou outras formas de representação que jul-
gue conveniente, em qualquer parte do território nacional, bem como
alterar a localização da sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3.º

1 — A sociedade tem por objecto a actividade de transportes ro-
doviários de mercadorias. Logística e prestação de semi-serviços liga-
dos aos transportes.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades ou agrupamentos, inclusive com objecto social diferente do
seu.

4.º

O capital social é de 300 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 150 000 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias
Maria Leonor Ruivo Pimenta Moreira e Marisa Filipa Ruivo Viscata
Moreira.

5.º

1 — Poderão ser feitos pelas sócias os suprimentos de que a socie-
dade carecer, nos termos e condições a estabelecer nos respectivos
contratos de suprimento.

2 — As sócias podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares, até ao montante global equivalente ao quádruplo do
capital social, na proporção das suas quotas de capital.

6.º

1 — A representação da sociedade compete aos gerentes que fo-
rem nomeados em assembleia geral, sócios ou não, ou a procuradores,
dentro das limitações dos respectivos mandatos, ficando desde já
nomeadas gerentes ambas as sócias e ainda o não sócio Edgar Manuel
Viscata Moreira, casado, residente na Rua da Estrada Velha, Urbani-
zação Terra de Pedra, lote 12, na localidade, freguesia e concelho de
Mafra.

2 — A gerência poderá ou não ser remunerada, se tal for delibera-
do em assembleia geral.

7.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de qualquer gerente.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que cons-
tar em balanço a efectuar expressamente para o efeito, se a quota for
sujeita a penhora, arresto ou qualquer providência cautelar.

9.º

As assembleias gerais são convocadas por um gerente, mediante
cartas registadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, a
não ser que a lei ou o contrato de sociedade estabeleçam outra forma
ou prazo mais longo.

10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846605

COPIVENDA — CENTRO DE CÓPIAS
DA VENDA DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4016;
identificação de pessoa colectiva n.º 507233751; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/051110.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COPIVENDA — Centro de Cópi-
as da Venda do Pinheiro, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 9 de Julho, 4, bloco
A, loja 3, freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de cópias e encaderna-
ções e plastificações. Comércio de material de escritório e informá-
tico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Manuel de Sousa
Correia Rodrigues.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861515

CONSTRUFASE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3978;
identificação de pessoa colectiva n.º 506340872; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/20051004.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º, artigo 2.º e n.º 3 do artigo 4.º, que passa-
ram a ter seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CONSTRUFASE, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Celeiro, 1-A, freguesia

da Malveira, concelho de Mafra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria de gestão e comer-
cialização de produtos para as diversas áreas da empresa, nomeada-
mente nas áreas financeira, contabilidade, recursos humanos, infor-
mática, produção, marketing e publicidade. Serviços de informação
de gestão. Importação e exportação e comércio a retalho de vestuá-
rio, acessórios de moda, calçado, livros, jornais e artigos de papelaria.
Comercialização de obras de arte e artesanato.

ARTIGO 4.º

3 — São gerentes a sócia Ana Luísa Pinto da Fonseca Rodrigues e
o não sócio António Gabriel Morais Miranda, já designados.

O texto actualizado do contrato ficou arquivado na pasta respec-
tiva.

24 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2010863984

PETROMAFRA — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3984;
identificação de pessoa colectiva n.º 507478657; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20051012.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação PETROMAFRA — Co-
mércio de Combustíveis e Automóveis, L.da, e tem a sua sede no
Terreiro de D. João V, 22, 2.º, 2640-492 Mafra, freguesia e concelho
de Mafra.

2 — A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

3 — Fica também desde já autorizada a criação de sucursais, agên-
cias delegações ou outras formas locais de representação, sem neces-
sidade prévia de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de combustíveis, lubrifi-
cantes, veículos automóveis, máquinas industriais e agrícolas, peças,
acessórios e pneus. Importação e exportação. Exploração de estação
de serviço automóvel e loja de conveniência.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado pela soma de duas quotas: uma de 4500 euros, per-
tencente ao sócio Jaime Manuel Mató Cabrita Carneiro, e outra de
500 euros, pertencente ao sócio Vítor Hugo Ibanez Matoso.

ARTIGO 4.º

Em caso de transmissão onerosa, o gerente tem direito de prefe-
rência na aquisição da quota a alienar, pelo valor que lhe correspon-
der segundo o último balanço aprovado, acrescido da parte que lhe
couber em quaisquer fundos sociais, sendo também este o critério para
compensar o cedente no caso de transmissão gratuita da quota con-
sentida.

ARTIGO 5.º

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

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Se o sócio que a possuir for dada em penhor, penhorada ou ar-

restada sem que, nestes dois últimos casos seja deduzida oposição pelo
respectivo sócio, judicialmente julgada procedente;

d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens de qualquer
sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao seu titular inicial;

e) Por falecimento ou interdição do sócio;
f) Venda ou adjudicação judiciais;
g) Quando a quota seja cedida com violação da regra de consenti-

mento estabelecida no artigo 4.º; e
h) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom nome

ou património.
2 — Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) Nos casos das alíneas a) e b), o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c), d), e) e f), o valor resultante da apli-

cação do regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais;
c) Nos casos das alíneas g) e h), o valor nominal da quota.
3 — A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota em causa ser efectuado a pronto ou em seis presta-
ções trimestrais e iguais, conforme deliberação.

4 — A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no n.º 1 deste artigo, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso, a
quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral, em vez dela, serem criadas
uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios
ou a terceiros.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal na proporção das respectivas quotas, até ao montante global do
capital social, e os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade,
mediante as condições a estabelecer por deliberação a tomar em as-
sembleia geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.
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ARTIGO 8.º

Mediante procuração, a sociedade poderá constituir mandatários para
a representar para actos ou categorias de actos especificados na pro-
curação.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência social pode ser singular ou plural, nomeada por
deliberação maioritária dos sócios.

2 — Podem ser nomeados gerentes estranhos à sociedade.
3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é

suficiente a assinatura de um gerente.
4 — A destituição dos gerentes deve ser deliberada em assembleia

geral por unanimidade, e apenas pode ser deliberada por justa causa.
5 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Jaime Manuel Mató

Cabrita Carneiro, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade terá um órgão de fiscalização singular, cabendo à
assembleia geral a sua eleição e o respectivo suplente, por um perío-
do de três anos.

2 — A remuneração do fiscal será estabelecida em assembleia geral.
3 — O fiscal terá a competência atribuída por lei ao conselho fis-

cal.
ARTIGO 11.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios
sobre outra forma de distribuição.

ARTIGO 13.º

A sociedade pode participar noutras sociedades comerciais com
responsabilidade limitada, ou adquirir nelas participações, quer as
mesmas tenham ou não o mesmo objecto social, sem necessidade de
prévia deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010833856

EDEN-BIFE — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4017;
identificação de pessoa colectiva n.º 507400291; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/051110.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EDEN-BIFE — Restauração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Venda do Pinheiro, na Avenida
de 9 de Julho, 22, letra A, freguesia de Venda do Pinheiro, concelho
de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração, restaurante, cervejaria, cafetaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 80 000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de 40 000 euros, tituladas uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

1 — O sócio Joaquim Tomás Marques de Carvalho fica, desde já,
nomeado gerente.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861655

CATALYST PORTUGAL — INTERACTIVE
EXPERIENCES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4019;
identificação de pessoa colectiva n.º 507496337; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/051111.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CATALYST PORTUGAL —
Interactive Experiences, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na povoação de Paz, Rua do Moinho
do Cuco, 1, loja, esquerda, freguesia e concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 animação turística e a organização
de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 500 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas no igual
valor nominal de 1250 euros, tituladas uma por cada um dos sócios
André Pereira de Brito e Eunice Maria dos Santos Casa Nova, e as
restantes duas no igual valor nominal de 5000 euros, tituladas uma
por cada um dos sócios Luís Aurélio Gomes Moreno de Matos Trin-
dade e Humberto Coelho de Carvalho.

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 socieda-
des, 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
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861671
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DUPLACARNES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4011;
identificação de pessoa colectiva n.º 507495349; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/051108.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 — A sociedade tem a sua sede na Malveira, Rua do 1.º de Maio,
8-A e B, freguesia da Malveira, concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 de carnes frescas e trans-
formadas e de outros produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes, nomeados pela sócia única.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
cidido pela sócia única.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861574

LOURENÇO & CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4009;
identificação de pessoa colectiva n.º 507452186; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/051107.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lourenço & Caldeira, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em Mafra, na Rua de Serpa Pinto,

91, 3.º, frente, freguesia e concelho de Mafra.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 consultoria, comércio e aluguer de
equipamentos médicos e de estética; formação e prestação de servi-
ços na área da estética.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no

igual valor nominal de 2500 euros, tituladas uma por cada um dos
sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 5000 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 socieda-
des, 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
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 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.

21 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861540

ARBORIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4003;
identificação de pessoa colectiva n.º 507447611; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/311005.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARBORIS, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Charneca, na Quinta dos

Quatro Caminhos, freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de
Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços agro-flores-
tais e jardinagem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual
valor nominal de 2500 euros, tituladas uma por cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 900 000 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.
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2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades 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
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) Quanto a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861205

PEDAÇOS DA TERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4014;
identificação de pessoa colectiva n.º 507517946; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/051109.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pedaços da Terra, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Venda do Valador, na Urbani-

zação Casal Monteleite, 8, 3.º, esquerdo, freguesia da Malveira, con-
celho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
representação e distribuição de produtos alimentares, bebidas alcoóli-
cas e não alcoólicas; consultadoria e formação na área da agricultura
biológica.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual
valor nominal de 5000 euros, tituladas uma por cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 50 000 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 socieda-
des, 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
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) Quanto a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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 o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861604

PORTAL DO MOINHO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4013;
identificação de pessoa colectiva n.º 507478568; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/051109.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Portal do Moinho — Actividades Ho-
teleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, no lugar de Ervideira,
freguesia da Enxara do Bispo, concelho de Mafra.
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§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de restaurante, café,
snack-bar e actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
cada de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao dobro do capital
social.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, competem aos sócios ou aos não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes
ambas as sócias.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de uma das gerentes.

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

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, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amor-
tizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quanto a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra

medida judicial que afecte a disponibilidade da quota pelo sócio;
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, exoneração ou exclusão de qual-

quer sócio;
g) Por exoneração de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a 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 único
comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861590

ONLY 4 YOU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4021;
identificação de pessoa colectiva n.º 507518802; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/051118.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ONLY 4 YOU, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em Mafra, na Rua de Luís de

Camões, 31, 2.º, direito, freguesia e concelho de Mafra.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 gestão e exploração de espaços
desportivos e espaços de manutenção do bem-estar físico; prestação
de serviços de massagens; prestação de serviços de manutenção física;
organização de eventos e animação turística.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 12 500 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio único poderá efectuar prestações suplementares até
ao montante de 125 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes, nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860640

IQA — SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3992;
identificação de pessoa colectiva n.º 507401697; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20051020.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IQA — Sistemas de Gestão da
Qualidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Malveira, Estrada Nacional
n.º 116, condomínio do Loural, edifício C, 3.º, esquerdo, freguesia da
Malveira, concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria na área da gestão
da qualidade, implementação de sistemas de gestão da qualidade; co-
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mércio de software e produtos relacionados com qualidade; formação
nas áreas referidas e auditorias da qualidade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4750 euros, titulada pelo sócio Hélder Agostinho
Lopes Pinto, e a restante no de 250 euros, titulada pela sócia Maria
de Fátima Pereira Lopes Dias.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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
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 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.

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860578

PORTA DA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3995;
identificação de pessoa colectiva n.º 507499417; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20051024.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Porta da Serra, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Tesoureira, na Rua da
Espinheira, 3, freguesia de Milharado, concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, restaurante, cafe-
taria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de 2500 euros, tituladas uma por cada uma das
sócias.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 20 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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
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 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.

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860594

KRONUSPORT — GESTÃO DE INSTALAÇÕES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3800;
identificação de pessoa colectiva n.º 507072405; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20051024.

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

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

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860608

TECNOPACK — COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3444;
identificação de pessoa colectiva n.º 504525735; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apre-
sentações: 7 e 9/20051020.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Jorge
Manuel Simões Pereira, por renúncia, em 14 de Junho de 2005, e a
nomeação na mesma data da gerente Paula Cristina Luís Ferreira
Farinha Rosa.

15 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860543

MAR DE LETRAS — EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2775;
identificação de pessoa colectiva n.º 505507358; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/051117.
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Certifico que foi registada a alteração do artigo:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 4550 eu-
ros, pertencente ao sócio António Carlos Tomás da Costa Serra, e
uma do valor nominal de 450 euros, pertencente ao sócio Bruno
António Silva da Costa Serra.

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

23 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861965

NORMANDO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 69; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500389845; inscrição n.º 6 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
2 a 4/051118.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Perpétua da Conceição Duarte Cravina Ferreira, por renúncia, em
14 de Novembro de 2005, e a alteração dos artigos:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do valor
nominal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Jorge Manuel Canas
Mendes Correia e Celeste Maria Duarte Cravina Correia.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por ambos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

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

23 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861973

ULTRAVISÃO — COMÉRCIO E ARTIGOS
DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2035;
identificação de pessoa colectiva n.º 504151924; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/051121.

Certifico que foi registada a nomeação da gerente Maria Paula Fi-
lipe Carvalho Ferreira, em 29 de Setembro de 2005.

24 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846036

SOCIEDADE TURÍSTICA QUINTA DOS MACHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 828; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501926704; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 6/051103.

Certifico que foi registada a alteração dos artigos:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 152 133 euros e 36 cênti-
mos, e corresponde à soma de cinco quotas: uma quota no valor
nominal de 8479 euros e 56 cêntimos, da sócia Elfriede Gesine Schone
de Sousa Machado; uma quota no valor nominal de 14 465 euros e
14 cêntimos, do sócio Raul Schone de Sousa Machado, e três quotas,
sendo uma no valor nominal de 26 935 euros e 9 cêntimos, outra no
valor nominal de 89 783 euros e 62 cêntimos e outra no valor nomi-
nal de 12 469 euros e 95 cêntimos, todas da sócia Daniela Schone de
Sousa Machado.

5.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio gerente Raul Schone
de Sousa Machado, que desde já fica nomeado gerente, com dispensa
de caução e com a remuneração que for fixada em assembleia geral,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade, activa e passiva-
mente, em todos os seus actos e contratos.

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

18 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861230

EXTRALINK — ÁUDIO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2815;
identificação de pessoa colectiva n.º 505555220; inscrição n.º 5 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 5-6/051115.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
António Filipe Camarão dos Santos e alteração dos artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma EXTRALINK — Áudio e Vídeo, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Joaquim Duarte Resina, bloco A, Edifício
Bela Vista, 11, 1.º cave, na vila, freguesia e concelho de Mafra.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, integralmente realizado, e corres-
ponde à soma de três quotas, sendo duas quotas iguais, cada uma no
valor nominal de 1200 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Luísa Camarate Azeiteiro Fernando e Nuno Humberto Ramos
Fernando, e outra no valor nominal de 2700 euros, pertencente ao
sócio Arlindo José Camarate Azeiteiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Nuno
Humberto Ramos Fernando, que desde já fica nomeado gerente, e pelo
sócio Arlindo José Camarate Azeiteiro, já antes nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 51 000 euros.

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

23 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861736

VITRAL DIGITAL, CONSULTORIA EM SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3336;
identificação de pessoa colectiva n.º 506484475; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apresentação: 051115.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Pedro
Miguel Pereira Ferraz, por renúncia, em 15 de Outubro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861710

KCRC, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E IDEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2558;
identificação de pessoa colectiva n.º 505136945; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data da apresen-
tação: 12/051115.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerentes de
José Francisco Duarte Neves, Rui Filipe da Cruz Ramos Paz e Caeta-
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no José Margarido Xavier de Basto, por renúncia, em 27 de Junho de
2003, e a alteração dos artigos:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Vivenda Antunes, lugar de
Achada, freguesia e concelho de Mafra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 12 472 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 6236 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Ferreira Antunes, e outra no
valor nominal de 6236 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima
Carvalho Carapinha Mota Antunes.

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

23 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861728

SOGONÇALVES, PROPRIEDADES IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1947;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005898; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/051116.

Certifico que foi registado:
Facto: nomeação dos órgãos sociais, em 19 de Agosto de 2005,

para o triénio de 2004-2006.
Administrador único: José Manuel Ferreirinho de Sousa Gonçalves,

casado.
Fiscal único: Pedro Leandro e António Belém, SROC.
Suplente do fiscal único: António Maria Velez Belém, revisor ofi-

cial de contas.

23 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2011255414

SOCOMEC-ARONS, S. A. — SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3994;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20051021.

Certifico que foi registado:
Facto: criação de representação permanente.
Firma: SOCOMEC-ARON, S. A.
Nacionalidade: espanhola.
Sede: 08329 Teiá (Barcelona), calle Nord, 22, Polígno Industrial

Busiva.
Objecto: a produção, fabrico e comercialização de componentes

eléctricos, electrónicos e mecânicos de todo o tipo, para o sector da
indústria e sector terciário, em especial, da alimentação e da energia;
onduladores, conversores e rectificadores com todos os seus acessóri-
os, assim como a prestação de serviços relacionados com os ditos
aparelhos.

Capital: 180 300 euros.
Local da representação: Rua do Moinho do Cuco, bloco A, loja

direita, Paz, Mafra.

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860616

TRANSPUMA — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1595;
identificação de pessoa colectiva n.º 502139641; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051007.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de José
Manuel Duarte Rodrigues, por renúncia, em 27 de Setembro de 2005.

3 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010833368

AVICUCO 2 — ABATE E COMERCIALIZAÇÃO
DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4022;
identificação de pessoa colectiva n.º 507531930; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/051121.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AVICUCO 2 — Abate e Comercializa-
ção de Aves, L.da, e tem a sua sede no Casal do Cuco, Paz, Mafra.

§ único. A gerência poderá mudar a sede para localidade diferente
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem o con-
sentimento de qualquer órgão da sociedade.

2.º

O objecto social consiste no abate, transformação e comercializa-
ção de aves.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro por todos os sócios, e corresponde à soma das quo-
tas dos sócios do seguinte modo: uma de 2550 euros, da sócia
INTERAVES — Sociedade Agro-Pecuária, S. A.; uma de 735 euros,
do sócio Fernando Manuel Gonçalves dos Santos, e uma de 1715 eu-
ros, do sócio Manuel da Silva Santos.

§ único. A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com
terceiros, nomeadamente, tomar parte em agrupamentos complemen-
tares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económi-
co, consórcios ou associação em participação, e, bem assim, adquirir,
originária ou subsequentemente, acções ou quotas em sociedades de
responsabilidade limitada, com o objecto igual ou diferente do seu, ou
sujeitas a leis especiais.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
venha a carecer, em condições a estabelecer nos respectivos contra-
tos de suprimento, sendo a respectiva remuneração e reembolso esta-
belecidos nos referidos contratos.

§ único. Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capi-
tal em condições a deliberar em assembleia geral até ao montante de
100 000 euros.

5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Fernando
Manuel Gonçalves dos Santos e Manuel da Silva Santos, e pelos
não sócios António Fernando Rosário Correia e Alfredo José de
Jesus Sarreira, casado, residente em Marteleira, Lourinhã, ambos
em representação da sócia INTERAVES, S. A., desde já nomeados
gerentes.

2 — A gerência da sociedade será exercida, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberado em assembleia geral.

3 — Os gerentes poderão, nos termos da lei, delegar os seus pode-
res.

4 — A sociedade poderá constituir mandatários nos termos da lei.
5 — A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos

ou contratos:
a) Pela assinatura de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a

assinatura de um dos gerentes António Fernando Rosário Correia ou
Alfredo José de Jesus Sarreira;

b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes para
o efeito;

c) Nos actos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

6 — Dentro dos limites da lei e deste contrato, a gerência tem os
mais amplos poderes de gestão e representação da sociedade, e ainda,
em especial para, por si só:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, confessando, desistindo ou transigindo em qualquer pleito ju-
dicial;

b) Adquirir, vender, permutar ou, de qualquer forma, onerar bens
móveis e imóveis;

c) Adquirir, ceder participações ou participar em quaisquer outras
sociedades constituídas ou a constituir, ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas, para os efeitos do § único do artigo 3.º;

d) Tomar ou dar de arrendamento, bem como alugar ou locar,
quaisquer bens ou parte dos mesmos;

e) Trespassar ou tomar de trespasse, quaisquer estabelecimentos,
bem como adquirir ou ceder a exploração dos mesmos;

f) Deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

g) Contrair empréstimos e prestar garantias para os mesmos, atra-
vés de todo e qualquer meio legal e estatutariamente permitido, inclu-
indo hipotecas.
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7 — Fica vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos, do-
cumentos e obrigações, estranhos ao objecto da mesma, designada-
mente em fianças, abonações e actos semelhantes.

6.º

1 — A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lu-
gar, gozam do direito de preferência em casos de cessão das quotas
sociais.

2 — Para o efeito, deverá o sócio que pretender ceder a sua quota
informar a sociedade e os restantes sócios dos elementos essenciais
da cessão, incluindo a identidade da pessoa que nela possa estar inte-
ressada, através de carta registada com aviso de recepção a enviar
com a antecedência de, pelo menos, 30 dias.

3 — A resposta para o exercício daquele direito de preferência
deverá ser enviada ao sócio cedente, também em carta registada com
aviso de recepção, nos oito dias seguintes à recepção da comunica-
ção.

7.º

1 — A sociedade pode amortizar quotas e também adquiri-las, ou
fazê-las adquirir, nos seguinte casos:

Por acordo com o respectivo titular;
No caso de a quota vir a ser penhorada, arrestada ou, por qualquer

forma, deixar de estar na livre disposição do seu titular;
No caso de interdição, inabilitação, falência ou insolvência de sócio;
Quando um sócio tenha cometido qualquer irregularidade ou tenha

prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesses;
Quando as quotas sejam transmitidas ou sobre elas seja constituído

direito de usufruto com violação do disposto no artigo 6.º;
Quando um sócio não desempenhar com diligência, no interesse da

sociedade, as funções que lhe forem confiadas;
Em caso de partilha em acção de divórcio ou separação judicial de

pessoas e bens se a quota for adjudicada a cônjuge que não seja sócio.
2 — A assembleia geral pode deliberar que a quota figure no balan-

ço como quota amortizada e, bem assim, permitir que, posteriormen-
te e por deliberação dos sócios, em vez da quota amortizada, sejam
criadas uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

3 — Salvo quando a lei ou o presente contrato disponham de for-
ma diversa, o preço da amortização ou da aquisição será o que resul-
tar do último balanço aprovado, acrescido da respectiva parte no fundo
de reserva legal e de quaisquer outros fundos, bem como dos lucros
relativos ao exercício corrente, calculados por uma percentagem pro-
porcional aos verificados no ano anterior, acrescidos dos créditos por
suprimentos e outros deduzidos dos débitos e responsabilidades cor-
respondentes.

4 — A deliberação sobre a amortização ou aquisição terá lugar no
prazo máximo de 90 dias subsequentes ao conhecimento pelo gerente
do facto que a motivar, sendo o preço pago em 10 prestações iguais,
semestrais, no prazo de cinco anos, sem juros, a efectuar a primeira
dentro de seis meses a contar da data de deliberação.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846010

XXSURF — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4024;
identificação de pessoa colectiva n.º 507464443; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/051121.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma XXSURF — Comércio de Artigos Des-
portivos, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte, 18, 2.º, na vila e
freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário, acessórios e
material técnico ligados ao desporto; surf, formação de alunos na
prática do surf.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Vasco
Fernando Parreira Dias e Ana Margarida Rei Correia Dias.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por ambos os só-
cios Vasco Fernando Parreira Dias e Ana Margarida Rei Correia Dias,
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objecto
diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por leis es-
peciais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846052

COVER BLUE — FABRICO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS E COBERTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4002;
identificação de pessoa colectiva n.º 507497961; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20051028.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma COVER BLUE — Fabrico de Estrutu-
ras Metálicas e Coberturas, L.da, e tem a sua sede no lugar de Moi-
nhos, freguesia de Igreja Nova, concelho de Mafra.

1 — Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de fabrico de estruturas
metálicas e não metálicas, coberturas de piscinas e comércio de equi-
pamentos e afins.

3.º

O capital social é de 100 000 euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo duas no valor nominal de 47 500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel da Silva Marchante
e Hugo Manuel Sanches Ferreira, e outra no valor nominal de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio José Maria de Sousa Cruz.

§ único. O capital social encontra-se apenas realizado em 50 %,
devendo os restantes 50 % serem realizados no prazo de dois anos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de
dois gerentes para obrigar a sociedade, com excepção dos actos de
mero expediente, em que é suficiente a intervenção de um gerente.

5.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de 1 000 000 de euros.
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6.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 qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando o sócio praticar actos que violem o acto social ou as

obrigações sociais.
2 — A contrapartida da amortização far-se-á nos termos do ar-

tigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Os sócios podem ser representados nas assembleias gerais
por estranhos à sociedade, designadamente por advogados ou
solicitadores.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861078

SODIMAFRA — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1987;
identificação de pessoa colectiva n.º 504077740; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051003.

Certifico que foi registada a recondução das funções de gerente para
o quadriénio de 2005-2008, em 30 de Abril de 2005.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2010863950

CMB — DESIGN, MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3944;
identificação de pessoa colectiva n.º 507393007; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20050808.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por quo-
tas, adoptando a firma CMB — Design, Marketing e Publicidade, L.da,
e dura por tempo indeterminado.

2 — A sociedade tem a sua sede social na Rua do Roseiral do Ribei-
ro, bloco B, 2.º, A, na freguesia da Malveira, concelho de Mafra,
podendo transferi-la para qualquer outro local permitido por lei, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples de-
liberação da gerência, quando julgar conveniente aos seus interesses,
bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais ou agências sempre
que entender conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto design, marketing e publicidade, e a
consultadoria e prestação de serviços conexos.

3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
51 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais no valor de
17 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge
Manuel do Patrocínio Neves Carrilho, Tiago Gabriel Saraiva dos Reis
Borges e Nuno Miguel Brito Mendes.

2 — As três quotas que perfazem o montante total do capital
social encontram-se apenas realizadas em 10 000 euros cada,
diferindo-se a realização da parte diferida de cada uma das entradas
para o prazo máximo de cinco anos.

4.º

1 — A gerência é confiada a um ou mais gerentes e será nomeada
por deliberação dos sócios, pelo período que vier a ser definido, po-

dendo os gerentes serem reeleitos e a gerência não ser remunerada se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessária:

a) A assinatura ou intervenção de dois gerentes, de um gerente e
de um mandatário, ou de um mandatário, nos termos dos respectivos
mandatos;

b) A assinatura ou intervenção de um só gerente, se a gerência for
composta por apenas um gerente;

c) A assinatura ou intervenção de um só gerente na prática de actos
de gestão cujo valor não exceda 2500 euros.

5.º

1 — A cessão, total ou parcial de qualquer quota, seja entre sócios,
a cônjuge, ascendente, descendente e a terceiros, depende do consen-
timento prévio da sociedade, deliberado em assembleia geral univer-
sal.

2 — A sociedade tem direito de preferência na transmissão, no todo
ou em parte, de qualquer quota e, depois dela, os sócios não cedentes,
na proporção das quotas de que, ao tempo, sejam titulares.

3 — O sócio que pretenda alienar a sua quota deverá notificar a
sociedade e os sócios, por carta registada com aviso de recepção, com
uma antecedência mínima de 30 dias, na qual identificará o nome do
adquirente e todas as condições da cessão.

4 — A deliberação sobre o pedido de consentimento apenas será
válida se for aprovada por unanimidade dos sócios e deverá ser comu-
nicada ao sócio que pretenda alienar a quota no prazo de 30 dias
contados da notificação para pedir o consentimento.

5 — Caso a assembleia geral delibere não permitir a transmissão da
quota, deverá na mesma deliberação amortizá-la, ou fazê-la adquirir
por rateio entre os demais sócios ou por terceiro.

6.º

1 — No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, cabe-
rá à assembleia geral deliberar sobre a transmissão ou não da quota
aos herdeiros ou representante legal do sócio falecido ou interdito,
devendo estes nomear entre si um que a todos represente na socie-
dade enquanto a quota se mantiver indivisa.

2 — A deliberação sobre o disposto no n.º 1 da presente cláusula
deverá ser tomada no prazo de 90 dias da data do conhecimento da
morte ou interdição do sócio. Caso a assembleia não se pronuncie
neste prazo, a quota transmite-se aos herdeiros do sócio falecido ou
interdito.

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do:

a) Haja acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota de qualquer sócio ser objecto de arresto,

penhora ou qualquer outro meio de apreensão judicial;
c) Cessão não consentida nos termos do presente contrato de so-

ciedade.
2 — A sociedade pode, em alternativa à amortização da quota,

adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

8.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades de responsabilidade limitada, constituídas ou a constituir, ainda
que reguladas por legislação especial, ou com objecto social diferente
do seu e, bem assim, associar-se nos mesmos termos com outras pes-
soas ou entidades sob qualquer forma permitida em direito, designada-
mente em agrupamentos complementares de empresas.

9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2010863674

ALBUQUERQUE & VILLAS — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3180;
identificação de pessoa colectiva n.º 506266206; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20051019.
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Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

O texto actualizado do contrato ficou arquivado na pasta respec-
tiva.

10 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010833430

ESTUQUES FRANCO’S — SOCIEDADE DE ESTUQUES
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3999;
identificação de pessoa colectiva n.º 507488474; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20051027.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Estuques Franco’S — Sociedade
de Estuques e Revestimentos, L.da, e tem a sua sede na Rua da Pedrei-
ra, lote 1, Vivenda Franco, em Casais de Monte Bom, na freguesia de
Santo Isidoro, concelho de Mafra.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto: empreitadas de estuques e revesti-
mentos e outros na área da construção civil. Construção de prédios
para venda, compra e venda de propriedades e revenda dos prédios
adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros e é representado por duas quotas iguais do valor
nominal de 12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Mário Rui dos Santos Franco e Jorge dos Santos Franco.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
dos sócios ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Mário Rui dos
Santos Franco e Jorge dos Santos Franco.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção dos dois gerentes.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861043

HEALTH CLUB QUINTA DA MATA — PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3323;
identificação de pessoa colectiva n.º 506349144.

Certifico que foi registado:
1 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 6/20051028.

Cessação das funções de gerentes de Miguel Gonçalves da Silva, João
dos Santos, Luís Manuel Bernardino Pereira e Rui Maria Matos Afon-
so, por renúncia, em 8 de Abril de 2005.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860624

COZIRICA — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4000;
identificação de pessoa colectiva n.º 507455673; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20051028.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COZIRICA — Comércio de Artigos
para o Lar, L.da, e tem a sua sede na Quinta dos Estrangeiros, Rua D,
pavilhão 74, lugar e freguesia da Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência da sociedade poderá
transferir a sede social para outro local do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
outras formas de representação social, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de artigos
para o lar, acessórios de higiene e quinquilharia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no valor
nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio António Silva Nunes, e
duas quotas iguais, cada uma no valor nominal de 1750 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Alberto Rui Costa Silva Marques e
José Luís de Almeida Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes.

3 — Mediante deliberação da assembleia geral a remuneração da
gerência poderá consistir, total ou parcialmente, na participação nos
lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre; porém, a
terceiros depende do prévio consentimento da sociedade, à qual é
reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular, sempre que ocorra disso-
lução, interdição, inabilitação permanente ou morte do sócio titular,
ou sendo judicialmente declarada a sua ausência;

b) Quanto 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 legí-
timos;

e) Quando, em partilha, por divórcio, separação de pessoas e bens,
ou só de bens, a quota não for adjudicada, no todo ou em parte, ao
respectivo titular;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
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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 resultante 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 que a todos represente.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outros prazos ou formalidades, as reuniões
da assembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por estranhos à sociedade.

ARTIGO 10.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.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861051

ANTÓNIO MOREIRA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4001;
identificação de pessoa colectiva n.º 507419815; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/20051028.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação António Moreira Alves, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Sobremina, 2, 2640-
-230 Encarnação, concelho de Mafra, contribuinte fiscal n.º 507491815.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, 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 social consiste em engomadoria e lavandaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, perten-
centes na totalidade ao sócio António Moreira Alves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios. Para
a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contratos, é ne-
cessária a intervenção do gerente. Fica desde já nomeado gerente o
sócio António Moreira Alves, contribuinte n.º 175948186, casado
com Maria Rosa Roque da Silva, contribuinte n.º 175948194, em
regime de comunhão de adquiridos.

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

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861060

I. L. M. — INDÚSTRIA DE LAVANDARIAS
DA MALVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3981;
identificação de pessoa colectiva n.º 507423895; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20051011.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma I. L. M. — Indústria de Lavandarias
da Malveira, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 35, fregue-
sia da Malveira, concelho de Mafra.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra for-
ma local de representação, quer no território nacional, quer no es-
trangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em limpeza industrial, lavagem e
limpeza a seco de têxteis, peles e tapetes.

3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma com
o valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Joaquim José
Teixeira de Mesquita, e uma com o valor nominal de 1250 euros,
pertencente ao sócio Luís António Nascimento Franco Alves Costa.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante máximo igual a 10 vezes o capital social.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo
dos sócios, desde já nomeados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
intervenção de um gerente, incluindo a aquisição, alienação e onera-
ção de bens móveis, até ao montante de 2500 euros.

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

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém, a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade, sendo
conferido o direito de preferência à sociedade em primeiro lugar e ao
sócio não cedente em segundo.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital social de ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas
por lei especial, bem como em agrupamentos complementares de
empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico.

7.º

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

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

em juízo, falência, insolvência, cessão gratuita ou com infracção do
disposto no artigo 5.º do contrato de sociedade;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;
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e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — 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, devendo ser paga no prazo de 120 dias, se outro não
for acordado.

4 — Se por falecimento de um dos sócios 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 co-
mum.

8.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.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010663500

JUBILADO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3996;
identificação de pessoa colectiva n.º 505495350; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20051025.

Certifico que foi registada a alteração do n.º 2 do artigo 1.º, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Américo Vigário, lote
3, loja B, no lugar e freguesia da Malveira, concelho de Mafra.

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

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2008192601

PYRRAIT — SURF SCHOOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3993;
identificação de pessoa colectiva n.º 507500512; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20051021.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pyrrait — Surf School, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo dos Marquinhos, 2, 2.º,
D, Fonte Boa da Brincosa, freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividade recreativa, cultural
e desportiva. Eventos nacionais, europeus e mundiais. Ensino das
actividades náuticas, nomeadamente do surf e bodyboard. ATL, via-
gens educacionais, desporto escolar e férias desportivas. Comerciali-
zação, aluguer de equipamentos e vestuário.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 3500 euros, titulada pelo sócio
Rui Alberto Simões Coelho, e outra do valor nominal de 1500 eu-
ros, titulada pelo sócio José Maria Reimão Nogueira do Amaral
Pyrrait.

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

3 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 — 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 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.

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860586

CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO SOUSA JÚNIOR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3931;
identificação de pessoa colectiva n.º 507339193; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/200510718.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Consultoria e Apoio à Gestão
Sousa Júnior, Unipessoal, L.da

2.º

A sede é na Casa de São Bernardo, Caminho do Espírito Santo,
Alcainça, freguesia da Malveira, concelho de Mafra, podendo a ge-
rência deslocar livremente a sede dentro do dito concelho e para
concelhos limítrofes.

3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de consultoria e
apoio à gestão a empresas que se dedicam ao comércio de sedas, lãs,
malhas, confecções, pronto-a-vestir e outros artigos de moda, no-
meadamente relativa à definição de políticas de aquisição destas mer-
cadorias e ao apoio à sua comercialização, tanto no mercado nacio-
nal como internacional, à prospecção de outros mercados nacionais e
internacionais e ainda à promoção de contactos com os clientes e
fornecedores destas mercadorias. Gestão imobiliária, aquisição e ven-
da de obras de arte.

4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado, e corresponde a uma quota do mesmo valor, per-
tencente ao único sócio Filipe de Sousa Júnior.
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5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, sócios ou não sócios, sem caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montante equi-
valente a 10 vezes o capital social, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

7.º

Poderão ser efectuados suprimentos à sociedade, em montante até
10 vezes o valor do capital social, nos termos e condições a fixar em
assembleia geral.

Mais se declara que fica desde já nomeado gerente o único sócio,
sem remuneração e sem caução.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — Pela Conservadora, Fátima Alves da
Silva. 2010861310

COZINHAS SANTOS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2719;
identificação de pessoa colectiva n.º 505500060; inscrição n.º 5 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 2 e 4/051121.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Carlos
Jorge Braz Duarte, por renúncia, em 22 de Setembro de 2005, e a
alteração do artigo 4.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Antó-
nio Fernando Ribeiro dos Santos Crava, já antes nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

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

24 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846028

POMARGES — INFORMÁTICA, CONTABILIDADE
E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3441;
identificação de pessoa colectiva n.º 506605060; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20051207.

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

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

20 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010847598

FERREIRA DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3248;
identificação de pessoa colectiva n.º 505814960; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/051205.

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

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

14 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846931

SEREJO & FRANCO — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1677;
identificação de pessoa colectiva n.º 503547727; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/20051205.

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

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

14 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846940

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA QUINTA
DOS MACHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1633;
identificação de pessoa colectiva n.º 503480487; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20051213.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Daniela Schone de Sousa Machado, por renúncia, em 18 de Julho de
2005.

16 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010847180

TPV — TRANSFORMAÇÃO DE PEÇAS
PARA VIATURAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4049;
identificação de pessoa colectiva n.º 507515757; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/20051214.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade unipessoal por quotas adopta a firma TPV —
Transformação de Peças para Viaturas, Sociedade Unipessoal, L.da,
com sede na Rua do Dr. Carlos Galrão, 35, Sobreiro, freguesia e con-
celho de Mafra, e a sua duração é por tempo indeterminado.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode transfe-
rir a sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de metalomecânica em
geral, reparação, montagem e comercialização de componentes me-
cânicos e eléctricos para viaturas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma quota pertencente ao único
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência é exercida pelo sócio Joan Roca Rodriguez, resi-
dente na Rua do Dr. Carlos Galrão, 35, Sobreiro, freguesia e concelho
de Mafra.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá iniciar a sua actividade, ficando, desde já o
gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos necessários à
prossecução dos fins sociais e a levantar o capital depositado, a fim
de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, a aquisi-
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ção de equipamento e instalação da sede social, despesas essas que a
sociedade desde já assume.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846419

JOÃO QUERIDO SILVA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3596;
identificação de pessoa colectiva n.º 506854868; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/051215.

Certifico que foi registada a alteração do n.º 1 do artigo 3.º, fican-
do com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor no-
minal de 29 750 euros, pertencente ao sócio João Eduardo Querido
da Silva, e uma no valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia
Rosa Maria de Jesus Gonçalves.

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

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846427

CANTINHO TROPICAL, ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4044;
identificação de pessoa colectiva n.º 507373758; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20051209.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cantinho Tropical, Actividades
Hoteleiras, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Encruzilhada, 8, Roussada,
freguesia de Milharado, concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, designa-
damente snack-bar e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o
sócio decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010847628

ACTIVE IT CONSULTING — SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3693;
identificação de pessoa colectiva n.º 507062825; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/051209.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2005.

21 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2003255109

SICASAL — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 264; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500247196; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 3/051209.

Certifico que foi registado:
28 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 3/20051209.
Cessação das funções dos vogais do conselho fiscal Álvaro Raul

Alves dos Santos e José Antunes dos Santos, por renúncia, em 20 de
Outubro de 2005, e cessação dos administradores Feliciano Rodrigues
Escola Alves, João Henrique Ribeiro, Maria Cristina Bogarim Pereira
Mota Silva e Artur dos Santos da Silva, por renúncia, em 28 de Ou-
tubro de 2005.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010847636

SICASAL — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 264; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500247196; inscrições n.os 29 e
30; números e data das apresentações: 4 e 5/051209.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, ficando
os artigos alterados com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
produção e comércio agro-alimentar, designadamente a produção,
transformação e comercialização de carnes e subprodutos, seus deri-
vados e transformados.

2 — A sociedade pode, também por deliberação do conselho de
administração, criar novas sociedades e participar em agrupamentos
complementares de empresas, consórcios e associações no capital de
outras empresas, mesmo com objecto diverso do seu.

ARTIGO 9.º

Órgãos da sociedade

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

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos entre os accionistas ou não accionistas, competin-
do ao presidente convocar as reuniões e dirigir os respectivos traba-
lhos e ao secretário lavrar as actas e assegurar o expediente da assem-
bleia geral.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição

1 — A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção, composto por três, cinco ou sete membros, accionistas ou não,
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eleitos pela assembleia geral por um período de três anos e reelegíveis
uma ou mais vezes.

2 — Os membros do conselho de administração escolherão de en-
tre si, um que exercerá as funções de presidente e um ou mais que
exercerão as funções de vice-presidentes no caso de o conselho ser
composto por cinco ou sete membros.

3 — As vagas que se verificarem no conselho de administração
serão providas através de cooptação pelo conselho de administração
até final do exercício em curso.

4 — O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva composta por um nú-
mero ímpar de administradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 19.º

Composição do órgão de fiscalização

1 — A fiscalização da sociedade será confiada a um fiscal único
que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores ofici-
ais de contas, ou a um conselho fiscal, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 — O conselho fiscal será composto por três membros efectivos,
um dos quais será presidente designado pela assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Auditoria de contas

A assembleia geral pode cometer a uma sociedade de auditores a
verificação das contas da sociedade, sem prejuízo da competência
cometida ao conselho fiscal.

ARTIGO 21.º

Reuniões do conselho fiscal

1 — O conselho fiscal reúne ordinariamente nos prazos estabeleci-
dos na lei e extraordinariamente sempre que convocado pelo presi-
dente, pela maioria dos seus membros ou pelo conselho de adminis-
tração.

2 — As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos
membros e, em caso de empate, o presidente tem voto de qualidade.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 22.º

Prazo de duração dos mandatos

O presidente e o secretário da mesa da assembleia geral e os mem-
bros do conselho de administração e órgão de fiscalização serão elei-
tos de três em três anos pela assembleia geral, sendo permitida a sua
reeleição uma ou mais vezes para os mesmos cargos.

E a nomeação dos órgãos sociais:
Facto: nomeação dos órgãos sociais em 25 de Novembro de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: Álvaro dos Santos da Silva, Fran-

cisco Miguel Mota da Silva, João Manuel Jerónimo Correia, ca-
sado, Luís António Mota da Silva, casado, e Maria do Carmo Rosa
da Silva.

Fiscal único: Braga & Costa, SROC; suplente, António Joaquim
Gomes da Costa, revisor oficial de contas.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846281

EXCURSUS — EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
PORTUGUESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4045;
identificação de pessoa colectiva n.º 500347786; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/051209.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, ficando
os artigos alterados com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EXCURSUS — Exportação de Pro-
dutos Portugueses, L.da, e tem a sua sede na Rua da Indústria, sem nú-
mero de polícia, freguesia de Vila Franca do Rosário, concelho de Mafra.

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 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000 eu-
ros e acha-se dividido em três quotas: uma do valor nominal de
10 000 euros, pertencente ao sócio Álvaro dos Santos da Silva, e ou-
tras duas no valor nominal de 20 000 euros cada uma, pertencentes
uma ao sócio Luís António Mota da Silva e uma ao sócio Francisco
Miguel Mota da Silva.

ARTIGO 5.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, sendo que a remuneração poderá consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Álvaro dos Santos
da Silva, Luís António Mota da Silva e Francisco Miguel Mota da Silva.

4 — A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes, excepto em actos de mero expediente, em que será bastante a
assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os só-
cios, na proporção das suas quotas no capital até ao montante global
de 1 000 000 de euros, nos termos a estabelecer em assembleia geral.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condi-
ções a estabelecer em assembleia geral.

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

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846290
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