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4.  Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

SOCIEDADE DE LUBRIFICANTES
DO VALE DO GROU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 452;
identificação de pessoa colectiva n.º 500416435; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 7/20051227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Aumento de capital, para 60 000 euros, seguido de transformação
de sociedade em anónima, por deliberação de 30 de Junho de 2005,
passando a reger-se pelo pacto social que abaixo se transcreve.

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção Sociedade de Lubrificantes Vale do Grou, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale do Grou, freguesia
de Barrô, concelho de Águeda.

2 — O conselho de administração, sem dependência do consenti-
mento de outros órgãos sociais, poderá transferir a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e ainda criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território português ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio de combustíveis e
lubrificantes e a assistência geral de máquinas ou viaturas.

2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas, bem como adquirir participações em quaisquer outras socieda-
des, ainda que com objectos diferentes do seu.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
60 000 euros, representado por 12 000 acções, cada uma no valor no-
minal de 5 euros.

2 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto.
3 — Poderão também ser emitidas obrigações, convertíveis ou não,

nos termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é representado por acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada, representadas em títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou mais acções, que levarão as assinaturas de dois adminis-
tradores, podendo ambas ser por chancela.

2 — Os accionistas interessados podem obter a divisão ou concen-
tração dos títulos, satisfazendo os encargos que daí resultarem.

3 — O conselho de administração fica desde já autorizado a, quan-
do julgar conveniente e obtidos o parecer favorável do conselho fis-
cal ou do fiscal único e as necessárias autorizações oficiais, elevar o
capital social, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até
à importância de 6 000 000 de euros.

4 — As acções são todas ao portador, podendo ser convertidas,
a pedido dos accionistas, em acções nominativas, devendo o accio-

nista que solicitar a conversão satisfazer os encargos correspon-
dentes.

5 — A transmissão das acções nominativas, salvo quando ocorra entre
ascendentes e descendentes até ao 1.º grau, fica subordinada ao consen-
timento da sociedade, deliberado em assembleia geral, a qual se deverá
pronunciar no prazo máximo de 60 dias, gozando em qualquer caso os
accionistas do direito de preferência nas transmissões não ressalvadas
na parte inicial deste número e na proporção das acções que possuírem.

§ 1.º Se após esta primeira negociação não for exercido, em parte
ou na totalidade, o direito de preferência vindo de referir no corpo
deste número, serão as acções sobrantes novamente oferecidas para
aquisição aos accionistas.

6 — Caso a sociedade não se pronuncie no prazo referido no nú-
mero anterior ou os accionistas não tenham adquirido, em parte ou
na totalidade, as acções no § único daquele mesmo número, a trans-
missão é livre, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 3 do ar-
tigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais.

7 — A sociedade, caso recuse o consentimento à transmissão, obri-
ga-se a fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 329.º do Código das
Sociedades Comerciais. Tratando-se de transmissão a título gratuito,
ou provando a sociedade que naquele negócio houve simulação de
preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos
previstos no artigo 105.º, n.º 2, do mesmo Código.

8 — A presente estipulação de preferência tem eficácia real e obriga
os herdeiros e legatários.

ARTIGO 6.º

1 — As acções podem ser objecto de amortização com redução do
capital em caso de penhora, arresto, arrolamento ou outra providên-
cia judicial de apreensão que sobre elas incida.

2 — O conselho de administração comunicará por escrito aos ac-
cionistas titulares de acções amortizandas a sua intenção de as amor-
tizar e o valor proposto para a respectiva amortização.

3 — As acções serão amortizadas pelo respectivo valor contabilís-
tico, aferido pelo último balanço aprovado.

4 — Caso o titular das acções discorde do valor da amortização,
manifestará por escrito a sua discordância, no prazo de 30 dias con-
tados da recepção da comunicação referida no n.º 2.

5 — A discordância será resolvida por recurso a uma comissão de
arbitragem constituída por um revisor oficial de contas nomeado pela
sociedade, um pelo sócio e um terceiro pelos dois primeiros.

6 — No prazo de 60 dias, a comissão fixará por maioria o valor
das acções amortizandas para efeitos de amortização.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que
tiverem as acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções
da sociedade, até cinco dias antes da data marcada para a reunião, ou
façam prova, com a mesma antecedência, de que as têm depositadas
em seu nome numa instituição de crédito.

2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, as acções
deverão manter-se registadas ou depositadas em nome do accionista
pelo menos até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 — A cada grupo de 100 acções corresponde 1 voto.
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4 — Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titula-
res de menos de 100 acções deverão agrupar-se de forma a completar
o mínimo de acções exigido, desde que se façam representar por um
só deles.

5 — Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e os
obrigacionistas não participarão, enquanto tais, na assembleia geral,
salvo, nos termos da lei, através dos respectivos representantes co-
muns, que não terão direito a voto.

6 — As representações previstas nos números anteriores serão
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta, com
a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até cinco dias antes da data designada para a
reunião da assembleia.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos, os
quais podem não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral incumbe ao presidente da mesa
ou aos seus substitutos.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral sobre a alteração do contrato
de sociedade, aumento de capital, fusão, cisão, transformação, disso-
lução da sociedade ou outros assuntos sobre os quais a lei exija maio-
ria qualificada, sem a especificar, devem ser aprovadas por dois ter-
ços dos votos emitidos, quando a assembleia geral reúna em primeira
convocação.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três ou cinco membros que poderão
ser ou não accionistas, eleitos por um mandato de três anos, renová-
vel uma ou mais vezes.

2 — À assembleia geral compete ainda indicar, de entre os mem-
bros do conselho de administração, o seu presidente, o qual terá voto
de qualidade nas deliberações do conselho.

3 — Os membros do conselho de administração designarão de en-
tre si um administrador-delegado.

4 — O conselho de administração reunir-se-á pelo menos uma vez
por trimestre, quando os seus membros o decidirem e sempre que seja
convocado pelo seu presidente ou por outros dois administradores,
para o que deverão os restantes membros ser avisados por carta com
a antecedência mínima de oito dias.

5 — Os administradores poderão, nas reuniões do conselho, fazer-
-se representar por outro administrador.

ARTIGO 13.º

1 — Ao conselho de administração são atribuídos os mais amplos
poderes admitidos por lei, competindo-lhe representar a sociedade,
em juízo e fora dele, activa e passivamente.

2 — O conselho de administração poderá nomear e exonerar li-
vremente directores ou auxiliares e delegar neles os poderes que en-
tenderem convenientes.

3 — Poderá o conselho de administração nomear e exonerar livre-
mente procuradores da sociedade.

4 — É inteiramente vedado aos administradores fazer por conta
da sociedade operações alheias ao fim do seu objecto ou, por qualquer
forma, obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata
destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que
por esses actos contraiam com a sociedade ou para com terceiros.

ARTIGO 14.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura:
a) De dois dos administradores nomeados, nos termos e condições

a definir em assembleia geral de eleição dos órgãos sociais;
b) De procurador com poderes bastantes, dentro do âmbito da res-

pectiva procuração.
ARTIGO 15.º

No caso de se abrir qualquer vaga no conselho de administração,
será a mesma preenchida por substituição, nos termos da lei, até ao
termo do mandato a cumprir.

ARTIGO 16.º

Os administradores terão a retribuição que lhes for fixada pela as-
sembleia geral.

SECÇÃO IV

Da fiscalização

ARTIGO 17.º

1 — A fiscalização da administração social competirá a um fiscal
único, que será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas, eleito pela assembleia geral, por um mandato de
três anos, renovável uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Balanço e contas

ARTIGO 18.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

O conselho de administração apresentará semanalmente ao conse-
lho fiscal um balanço intercalar da sociedade e, no final de cada ano,
os documentos de prestação de contas previstos no Plano Oficial de
Contabilidade e no Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 20.º

Os lucros líquidos anuais constantes do balanço e contas, devida-
mente aprovados em assembleia geral, depois de deduzidos de 5 % para
a reserva legal até esta atingir o montante legalmente exigível e sem-
pre que seja necessário reintegrá-la, terão a aplicação que, sob pro-
posta do conselho de administração, a assembleia geral determinar,
podendo esta deliberar não haver distribuição.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou quando for
deliberado por uma maioria de três quartos do capital social.

ARTIGO 22.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade far-se-á extrajudicialmente, competindo aos membros do
conselho de administração em exercício as funções de liquidatário.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá conceder um complemento de reforma
aos elementos que estejam ou já tenham estado em exercício de fun-
ções no conselho de administração, desde que atinjam a idade dos
65 anos ou que fiquem incapacitados.

ARTIGO 24.º

Ficam desde já nomeados, para o primeiro mandato, os seguintes
órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: António José Martins Rodrigues de Almeida.
Secretário: Odilon Saraiva.
Fiscal único:
Efectivo: Dr. Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor oficial de

contas n.º 637, em representação de Jorge, Silva, Victor, Neto, Fer-
nandes & Associados, Sociedade de Revisores Oficias de Contas n.º 92.

Suplente: Dr. António Victor de Almeida Campos, revisor oficial
de contas n.º 749.
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Conselho de administração:
Presidente: Jorge Manuel Rodrigues de Almeida.
Vice-presidente: Pedro Manuel Mamede Neves.
Vogal: Augusto José Brito da Silva.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, assim como os
documentos que serviram de base ao registo, ficam depositados na
pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José
Dourado Navega de Freitas. 2007705460

SOCIEDADE HOTELEIRA DO VALE DO GROU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 789;
identificação de pessoa colectiva n.º 500937044; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 6/20051227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Transformação de sociedade em anónima, por deliberação de 31 de
Agosto de 2005, passando a reger-se pelo pacto social que abaixo se
transcreve.

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção Sociedade Hoteleira do Vale do Grou, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale do Grou, freguesia
de Barrô, concelho de Águeda.

2 — O conselho de administração, sem dependência do consenti-
mento de outros órgãos sociais, poderá transferir a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e ainda criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território português ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o exercício da indústria hotelei-
ra na modalidade de restaurante e snack-bar.

2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas, bem como adquirir participações em quaisquer outras socieda-
des, ainda que com objectos diferentes do seu.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
72 000 euros, representado por 14 400 acções, cada uma no valor no-
minal de 5 euros.

2 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto.
3 — Poderão também ser emitidas obrigações, convertíveis ou não,

nos termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é representado por acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada, representadas em títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 e 5000, que levarão as assinaturas de dois administradores,
podendo ambas ser por chancela.

2 — Os accionistas interessados podem obter a divisão ou concen-
tração dos títulos, satisfazendo os encargos que daí resultarem.

3 — O conselho de administração fica desde já autorizado a, quan-
do julgar conveniente e obtidos o parecer favorável do conselho fis-
cal ou do fiscal único e as necessárias autorizações oficiais, elevar o
capital social, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até
à importância de 6 000 000 de euros.

4 — As acções são todas ao portador, podendo ser convertidas, a
pedido dos accionistas, em acções nominativas, devendo o accionista
que solicitar a conversão satisfazer os encargos correspondentes.

5 — A transmissão das acções nominativas, salvo quando ocorra
entre ascendentes e descendentes até ao 1.º grau, fica subordinada ao
consentimento da sociedade, deliberado em assembleia geral, a qual se
deverá pronunciar no prazo máximo de 60 dias, gozando em qualquer
caso os accionistas do direito de preferência nas transmissões não
ressalvadas na parte inicial deste número e na proporção das acções
que possuírem.

§ 1.º Se após esta primeira negociação não for exercido, em parte
ou na totalidade, o direito de preferência vindo de referir no corpo
deste número, serão as acções sobrantes novamente oferecidas para
aquisição aos accionistas.

6 — Caso a sociedade não se pronuncie no prazo referido no nú-
mero anterior ou os accionistas não tenham adquirido, em parte ou
na totalidade, as acções no § único daquele mesmo número, a trans-
missão é livre, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 3 do ar-
tigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais.

7 — A sociedade, caso recuse o consentimento à transmissão,
obriga-se a fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 329.º do Código das
Sociedades Comerciais. Tratando-se de transmissão a título gratuito,
ou provando a sociedade que naquele negócio houve simulação de
preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos
previstos no artigo 105.º, n.º 2, do mesmo Código.

8 — A presente estipulação de preferência tem eficácia real e obriga
os herdeiros e legatários.

ARTIGO 6.º

1 — As acções podem ser objecto de amortização com redução do
capital em caso de penhora, arresto, arrolamento ou outra providên-
cia judicial de apreensão que sobre elas incida.

2 — O conselho de administração comunicará por escrito aos ac-
cionistas titulares de acções amortizandas a sua intenção de as amor-
tizar e o valor proposto para a respectiva amortização.

3 — As acções serão amortizadas pelo respectivo valor contabilís-
tico, aferido pelo último balanço aprovado.

4 — Caso o titular das acções discorde do valor da amortização,
manifestará por escrito a sua discordância, no prazo de 30 dias con-
tados da recepção da comunicação referida no n.º 2.

5 — A discordância será resolvida por recurso a uma comissão de
arbitragem constituída por um revisor oficial de contas nomeado pela
sociedade, um pelo sócio e um terceiro pelos dois primeiros.

6 — No prazo de 60 dias, a comissão fixará por maioria o valor
das acções amortizandas para efeitos de amortização.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que
tiverem as acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções
da sociedade, até cinco dias antes da data marcada para a reunião, ou
façam prova, com a mesma antecedência, de que as têm depositadas
em seu nome numa instituição de crédito.

2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, as acções
deverão manter-se registadas ou depositadas em nome do accionista
pelo menos até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 — A cada grupo de 100 acções corresponde 1 voto.
4 — Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titula-

res de menos de 100 acções deverão agrupar-se de forma a completar
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o mínimo de acções exigido, desde que se façam representar por um
só deles.

5 — Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e os
obrigacionistas não participarão, enquanto tais, na assembleia geral,
salvo, nos termos da lei, através dos respectivos representantes co-
muns, que não terão direito a voto.

6 — As representações previstas nos números anteriores serão
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta, com
a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até cinco dias antes da data designada para a
reunião da assembleia.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos, os
quais podem não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral incumbe ao presidente da mesa
ou aos seus substitutos.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral sobre a alteração do contrato
de sociedade, aumento de capital, fusão, cisão, transformação, disso-
lução da sociedade ou outros assuntos sobre os quais a lei exija maio-
ria qualificada, sem a especificar, devem ser aprovadas por dois ter-
ços dos votos emitidos, quando a assembleia geral reúna em primeira
convocação.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três, cinco ou sete membros que po-
derão ser ou não accionistas, eleitos por um mandato de três anos,
renovável uma ou mais vezes.

2 — À assembleia geral compete ainda indicar, de entre os mem-
bros do conselho de administração, o seu presidente, o qual terá voto
de qualidade nas deliberações do conselho.

3 — Os membros do conselho de administração designarão de en-
tre si um administrador-delegado.

4 — O conselho de administração reunir-se-á pelo menos uma vez
por trimestre, quando os seus membros o decidirem e sempre que seja
convocado pelo seu presidente ou por outros dois administradores,
para o que deverão os restantes membros ser avisados por carta com
a antecedência mínima de oito dias.

5 — Os administradores poderão, nas reuniões do conselho, fazer-
-se representar por outro administrador.

ARTIGO 13.º

1 — Ao conselho de administração são atribuídos os mais amplos
poderes admitidos por lei, competindo-lhe representar a sociedade,
em juízo e fora dele, activa e passivamente.

2 — O conselho de administração poderá nomear e exonerar li-
vremente directores ou auxiliares e delegar neles os poderes que en-
tenderem convenientes.

3 — Poderá o conselho de administração nomear e exonerar livre-
mente procuradores da sociedade.

4 — É inteiramente vedado aos administradores fazer por conta
da sociedade operações alheias ao fim do seu objecto ou, por qualquer
forma, obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata
destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que
por esses actos contraiam com a sociedade ou para com terceiros.

ARTIGO 14.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura:
a) De dois dos administradores nomeados, nos termos e condições

a definir em assembleia geral de eleição dos órgãos sociais;
b) De procurador com poderes bastantes, dentro do âmbito da res-

pectiva procuração.

ARTIGO 15.º

No caso de se abrir qualquer vaga no conselho de administração,
será a mesma preenchida por substituição, nos termos da lei, até ao
termo do mandato a cumprir.

ARTIGO 16.º

Os administradores terão a retribuição que lhes for fixada pela as-
sembleia geral.

SECÇÃO IV

Da fiscalização

ARTIGO 17.º

1 — A fiscalização da administração social competirá a um fiscal
único, que será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas, eleito pela assembleia geral, por um mandato de
três anos, renovável uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Balanço e contas

ARTIGO 18.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

O conselho de administração apresentará semanalmente ao conse-
lho fiscal um balanço intercalar da sociedade e, no final de cada ano,
os documentos de prestação de contas previstos no Plano Oficial de
Contabilidade e no Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 20.º

Os lucros líquidos anuais constantes do balanço e demonstração de
resultados, devidamente aprovados em assembleia geral, depois de
deduzidos de 5 % para a reserva legal até esta atingir o montante le-
galmente exigível e sempre que seja necessário reintegrá-la, terão a
aplicação que, sob proposta do conselho de administração, a assem-
bleia geral determinar, podendo esta deliberar não haver distribuição.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou quando for
deliberado por uma maioria de três quartos do capital social.

ARTIGO 22.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade far-se-á extrajudicialmente, competindo aos membros do
conselho de administração em exercício as funções de liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá conceder um complemento de reforma
aos elementos que estejam ou já tenham estado em exercício de fun-
ções no conselho de administração, desde que atinjam a idade dos
65 anos ou que fiquem incapacitados.

ARTIGO 24.º

Ficam desde já nomeados, para o primeiro mandato, os seguintes
órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Odilon Saraiva.
Secretário: António José Martins Rodrigues Almeida.
Fiscal único:
Efectivo: Dr. Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor oficial de

contas n.º 637, em representação de Jorge, Silva, Victor, Neto, Fer-
nandes & Associados, Sociedade de Revisores Oficias de Contas n.º 92.

Suplente: Dr. António Victor de Almeida Campos, revisor oficial
de contas n.º 749.
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Conselho de administração:
Presidente: Augusto José Brito Silva.
Vice-presidente: Pedro Manuel Mamede Neves.
Vogal: Jorge Manuel Rodrigues Almeida.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, assim como os
documentos que serviram de base ao registo, ficam depositados na
pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José
Dourado Navega de Freitas. 2007705443

BRITES DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 403;
identificação de pessoa colectiva n.º 500324646; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/20051227.

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

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

Está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Noémia Fi-
gueiredo Rocha. 2010280822

MARQUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 852;
identificação de pessoa colectiva n.º 501121625; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 20/20051229.

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

Fusão com aumento de capital e alteração do contrato de socie-
dade:

Sociedade incorporante: Marques & Silva, L.da
Sociedade incorporada: Marques & Silva, SGPS, Unipessoal, L.da
Modalidade: fusão por incorporação, mediante a transferência glo-

bal do património da sociedade incorporada para a sociedade incor-
porante.

Aumento de capital: montante do capital após o aumento:
1 000 000 de euros — reforço em 790 000 euros, mediante a incor-
poração parcial dos capitais próprios da sociedade incorporada e em
reforço das quotas dos sócios.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 020 000 euros e formado por quatro quotas iguais de 255 000 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Daniel José da Silva
Marques, Osvaldo da Silva Marques, Maria Paula da Silva Marques e
Susana da Silva Marques.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta de Conservador, Ana Marga-
rida da Cruz Afonso. 2007705362

AVACONSTRÓI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3102;
identificação de pessoa colectiva n.º 506737071; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 26/20051229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social em mais 125 000 euros, realizado em dinheiro e subs-
crito por todos os sócios, na proporção das suas quotas, e alterado o
artigo 3.º do contrato de sociedade, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais dos valo-
res nominais de 30 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Júlio Amador Tendeiro, José Luciano Coutinho Almeida, João

Abel Matos de Oliveira, António José Duarte Arede Fernandes e Pedro
Jorge Marques Vidal Fernandes de Freitas.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta de Conservador, Ana Marga-
rida da Cruz Afonso. 2007705346

HEGISANTOS — PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2380;
identificação de pessoa colectiva n.º 503637912; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 7/20051229.

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

Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 5.º — com nomea-
ção de gerente da sócia Berta Maria Gomes Miranda dos Santos em
13 de Dezembro de 2005 — os quais passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos
os sócios — desde já nomeados gerentes — pelo que qualquer deles
poderá representar e obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigarem a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fian-
ças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta de Conservador, Ana Marga-
rida da Cruz Afonso. 2007705354

SULFER — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE FERRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1378;
identificação de pessoa colectiva n.º 501472983; inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 12 e 13/20051221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

Fusão: data da deliberação: 29 de Março de 2005; sociedade incor-
porante: a própria sociedade; sociedades incorporadas: Indústrias
Metalúrgicas do Ourêlo, L.da, e Plásticos de Assequinlândia, L.da;
modalidade: fusão por incorporação com transferência global de pa-
trimónio das sociedades incorporadas para a sociedade incorporante.

Aumento de capital para 250 000 euros, sendo o reforço de
22 502,83 euros, realizado por incorporação de reservas livres, na pro-
porção e para elevação do valor nominal das quotas de cada sócio:
Manuel Pereira Rodrigues — 18 783,42 euros; Graça Maria dos San-
tos Monteiro Rodrigues — 1902,01 euros; Lina Brízida Gomes Ro-
drigues — 495,21 euros; Joaquim Jesus Fonseca — 855,91 euros; M.
Rodrigues, S. A. — 466,28 euros.

Transformação em anónima — por deliberação de 29 de Março de
2005, da sociedade incorporante em 2 de Dezembro de 2005, das
sociedades incorporadas, pelo que passará a reger-se pelos estatutos
seguintes:

Pacto social

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade por quotas SULFER — Indústria Industrial de Ferra-
gens, L.da, é transformada em sociedade anónima com a denomina-
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ção de SULFER — Sociedade Industrial de Ferragens, S. A., e tem a
duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede social em Raso de Paredes, fregue-
sia de Travassô, concelho de Águeda.

2 — Por deliberação do conselho de administração pode a sede da
sociedade ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou limítrofe.

3 — Por deliberação do conselho de administração pode a socie-
dade criar, transferir ou extinguir sucursais, agências, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas legais de representação onde entenda
mais conveniente, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de ferragens e acessórios
para a indústria do alumínio, a fabricação de produtos em plástico
não especificados e extrusão de vedante.

ARTIGO 4.º

Por simples deliberação do conselho de administração a sociedade
pode subscrever, adquirir e alienar participações em sociedades com
objectos semelhantes ou diferentes do referido no artigo 3.º, em so-
ciedades reguladas por leis especiais, bem como associar-se com ou-
tras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresa, formando outras sociedades, consórcios
ou associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 250 000 euros, representado por
25 000 000 de acções nominativas com o valor nominal de 1 cênti-
mo cada uma, encontrando-se totalmente realizado.

2 — Os títulos nominativos podem representar 1, 10, 50, 100,
500, 1000, 10 000, 1 000 000 e 10 000 000 de acções, sendo autori-
zada a sua divisão ou concentração, nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 — Nos aumentos do capital social que não sejam por incorpora-
ção de reservas, os accionistas terão direito de preferência na subscri-
ção das novas acções representativas dos respectivos aumentos, a
exercer proporcionalmente às acções detidas nos prazos estabeleci-
dos na deliberação.

2 — No caso do direito de preferência previsto no número ante-
rior não ser exercido, total ou parcialmente, o capital não subscrito
será rateado, também proporcionalmente, pelos accionistas interes-
sados.

ARTIGO 7.º

1 — É livremente permitida a transmissão de acções quando feita
a favor de pessoas que já sejam accionistas com acções averbadas,
descendentes, ascendentes, irmãos e seus descendentes, do accionista
transmitente.

2 — Em todos os demais casos, a transmissão de acções carece
sempre do consentimento do conselho de administração, após pare-
cer do fiscal único.

3 — O accionista que pretender alienar quaisquer acções terá de
participar o facto ao conselho de administração, por meio de carta
registada com aviso de recepção, indicando o número de acções que
pretende alienar, as condições de preço e de pagamento oferecidas e
o nome e a morada do adquirente.

4 — O conselho de administração, após colher parecer do fiscal
único, nos 30 dias posteriores à recepção do aviso e também pela
mesma forma, comunicará ao accionista a concessão ou recusa do
consentimento.

5 — Se o conselho de administração não se pronunciar no pra-
zo consignado no número anterior, entende-se que o accionista é
livre de alienar as suas acções nas condições que por si forem enun-
ciados.

6 — No caso de recusar o consentimento, a sociedade obriga-se a
adquirir as acções por si própria ou por outra pessoa, nos termos
previstos no artigo 329.º, n.º 3, alínea c), do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 — No caso de alienação de acções a não accionistas, os restantes
accionistas têm direito de preferência na aquisição das mesmas. Para
tanto, o accionista deve comunicar, por carta registada com aviso de
recepção, aos restantes, as condições do negócio projectado, indican-
do o seu preço, condições de pagamento, nome e morada do adqui-
rente.

2 — Os accionistas interessados em exercer o direito de preferên-
cia na alienação devem comunicar essa sua vontade ao alienante no
prazo de 30 dias após o recebimento da comunicação referida no
número precedente, através de carta registada com aviso de recep-
ção.

3 — No caso de haver mais do que um accionista a pretender exer-
cer esse direito, serão as acções a alienar rateadas pelos interessados,
na proporção das acções já detidas.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar as acções respectivas com re-
dução de capital, se as mesmas forem dadas em penhor, penhoradas,
arrestadas, arroladas ou sujeitas a qualquer procedimento judicial.

2 — A contrapartida da amortização será determinada pelo pre-
visto no artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá emitir obrigações nominativas ou ao portador,
por simples deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá adquirir obrigações próprias e sobre elas efec-
tuar operações, por deliberação do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, com a antecedência mínima de 15 dias, efectuem
o depósito das acções na sede social, ou em instituição bancária, fa-
zendo disso prova no referido prazo.

2 — A cada 100 acções corresponde 1 voto.
3 — Os accionistas possuidores de um número de acções que não

atinja o fixado no parágrafo anterior poderão agrupar-se por forma a
reunir entre si o número necessário ao exercício do direito de voto,
devendo então fazer-se representar por um dos agrupados.

4 — Não poderão estar presentes nas assembleias gerais os accio-
nistas sem direito a voto; os accionistas que possuam menos de 100 ac-
ções, mesmo que se tenham agrupado, nos termos do parágrafo ante-
rior, a não ser o respectivo representante; e os obrigacionistas.

5 — Podem, no entanto, estar presentes nas assembleias gerais os
accionistas mesmo sem direito a voto e as pessoas não accionistas
desde que qualquer um deles exerça um cargo social, efectivo ou su-
plente.

6 — Os instrumentos de representação voluntária de accionistas em
assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao presi-
dente da mesa, com cinco dias úteis de antecedência em relação à data
marcada da reunião.

ARTIGO 13.º

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, podendo ser accionistas ou não, eleitos pela própria
assembleia por um período de três anos, renováveis por uma ou mais
vezes, mantendo-se estes em funções até à posse dos membros que os
venham substituir.

2 — As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
sempre que a lei ou os estatutos o determinem, bem como quando o
conselho de administração ou o fiscal único o entenderem conve-
niente.

3 — A convocação das assembleia gerais será feita por anúncios,
conforme a lei, com a antecedência de, pelo menos, 30 dias da reu-
nião ou apenas por carta registada, no caso de acções nominativas,
com a antecedência de, pelo menos, 21 dias.

ARTIGO 14.º

1 — Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais pelos membros do conselho de administra-
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ção ou por outros accionistas com tal direito, bastando para prova do
mandato uma carta dirigida ao presidente da assembleia geral até cin-
co dias úteis antes do dia designado para a reunião.

2 — A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação
quando estejam presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a mais de metade do capital social.

3 — A presença ou representação de accionistas aos quais perten-
çam três quartas partes do capital social será, todavia, exigida quando
a assembleia geral tenha sido convocada para deliberar sobre:

a) Alteração do contrato da sociedade, fusão, transformação, cisão
ou dissolução;

b) Redução do capital social
4 — Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar valida-

mente, seja qual for o número de accionistas presentes ou represen-
tados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções corres-
pondam.

5 — A validade das deliberações depende de serem tomadas por
maioria absoluta dos votos presentes ou representados, salvo tratan-
do-se dos assuntos referidos nas alíneas a) e b) do § 3.º do presente
artigo, cujas deliberações devem ser aprovadas por dois terços dos votos
emitidos, quer a assembleia reúna em primeira quer em segunda con-
vocação.

6 — O conselho de administração reúne sempre que para tal for
convocado pelo seu presidente e, ordinariamente, de três em três
meses.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

1 — A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três ou cinco membros eleitos em assembleia geral, entre
accionistas ou não accionistas, os quais designarão entre si o presi-
dente, salvo indicação expressa da mesma assembleia geral.

2 — A assembleia geral poderá eleger até dois administradores su-
plentes para substituir qualquer dos membros do conselho de adminis-
tração por impedimento temporário ou falta definitiva.

3 — O presidente tem voto de qualidade nas deliberações do con-
selho.

4 — O mandato dos membros do conselho de administração é de
três anos renováveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 16.º

1 — Para além dos poderes que lhe são atribuídos por lei, ao con-
selho de administração compete, nomeadamente:

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

b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir ou confessar em quaisquer pleitos
e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem e comprometer-se
perante árbitros;

c) Dar ou tomar de arrendamento, adquirir, vender ou, por qual-
quer forma, alienar, permutar ou onerar direitos ou bens móveis e
imóveis, incluindo acções, quotas, quinhões, obrigações ou quaisquer
outros títulos;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Contrair qualquer tipo de empréstimos e efectuar operações de

locação financeira e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
f) Dar ou aceitar garantias hipotecárias, bem como deliberar que a

sociedade preste às sociedades em cujo capital participe apoio téc-
nico e financeiro, nomeadamente concedendo avales, fianças ou
empréstimos;

g) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos;

h) Delegar num ou mais administradores, nos termos da lei, a ges-
tão corrente dos negócios da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores em conjunto;
c) Pela assinatura de um só procurador, quando o conselho de ad-

ministração, por unanimidade, e para cada caso, o designe em acta ou
lhe confira procuração bastante;

d) Pela assinatura de um só procurador, com poderes bastantes,
mas apenas dentro dos limites e em conformidade para fim determi-
nado.

2 — Os actos de mero expediente serão válidos com a assinatura
de um só administrador ou de um procurador com poderes bastantes,
considerando-se para o efeito, mero expediente, a assinatura de cor-
respondência corrente, endossos em cheque ou vale de correio para
serem levados em conta da sociedade, endosso de letras para cobran-
ça e recibos de crédito de que a sociedade seja titular.

ARTIGO 18.º

É expressamente vedado aos administradores ou mandatários obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 19.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
obrigatoriamente será revisor oficial de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

2 — Existirá igualmente um suplente, que terá também de ser re-
visor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 — O fiscal único e suplente serão eleitos na assembleia geral que
proceder à eleição dos demais órgãos sociais, sendo eleitos pelo pe-
ríodo de três anos, sendo permitida a sua reeleição, no todo ou em
parte, uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.º

A competência, os poderes e os deveres do fiscal único são os que
lhe são atribuídos pela lei.

ARTIGO 21.º

A remuneração dos membros dos corpos sociais, com excepção dos
que exerçam funções de revisores oficiais de contas, será fixada pela as-
sembleia geral, podendo revestir a forma de ordenado fixo, percentagem
nos lucros ou outros benefícios, em conjunto, ou apenas em algumas dessas
modalidades.

CAPÍTULO V

Apreciação anual e aplicação dos resultados

ARTIGO 22.º

1 — O exercício social coincide com o ano civil, sendo dado o ba-
lanço com referência a 31 de Dezembro, o qual, com os demais do-
cumentos de contas previstos na lei, nomeadamente o relatório do
conselho de administração, devem ser submetidos à apreciação da as-
sembleia geral durante os três primeiros meses do ano civil subsequente.

2 — O relatório do conselho de administração deve obedecer aos
requisitos do artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais, deven-
do conter, além do mais, a proposta de aplicação dos resultados devi-
damente fundamentada.

ARTIGO 23.º

1 — Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem mínima estabelecida na lei para a constituição ou rein-
tegração da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral
determinar.

2 — O conselho de administração, observadas as regras impostas
por lei, poderá deliberar fazer aos accionistas adiantamentos sobre os
lucros de um exercício.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
na lei.

2 — Salvo deliberação em contrário, nos termos do artigo 151.º
do Código das Sociedades Comerciais, serão liquidatários os membros
do conselho de administração que estiverem em exercício aquando da
dissolução.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Para todas as questões suscitadas, quer entre os accionistas quer
entre estes e a sociedade, conexas com o presente contrato ou com
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as deliberações que vierem a ser tomadas, é exclusivamente compe-
tente o foro da comarca de Águeda.

ARTIGO 26.º

Para o triénio que se inicia em 2005, são designados os seguintes
elementos para preencher os cargos sociais, com dispensa de presta-
ção de caução:

Assembleia geral: presidente, Amílcar Augusto Pinheiro dos San-
tos, casado, residente na Rua do Portinho, 909, Águeda; secretária,
Lina Brízida Gomes Rodrigues, casada, residente na Rua de Viseu, 31,
11.º, Vera Cruz, Aveiro.

Conselho de administração: presidente, Manuel Pereira Rodrigues,
casado, residente em Cabanões, Travassô, Águeda; vogais: Sabino
Augusto Hipólito da Silva, casado, residente na Avenida do Comen-
dador A. M. Pereira, 101, 1.º, direito, Sever do Vouga, e Patrícia
Manuel Gomes Rodrigues, solteira, residente na Rua do Dr. Francisco
Ferreira Neves, 12, 1.º, esquerdo, Aveiro.

Fiscal único: efectivo, Cravo, Fortes, Antão & Associado, repre-
sentada por Domingos José da Silva Cravo (revisor oficial de contas),
casado, morador na Rua do Engenheiro Silvério P. Silva, 3, 3.º, F,
3800-301 Aveiro; suplente, Avelino Azevedo Antão (revisor oficial
de contas), casado, morador na Rua de Cristóvão de Pinho Queima-
do, 5, 2.º, direito, 3800-012 Aveiro.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Elvira Ferreira
Dores Morim. 2007704730

ARTUR VASCONCELOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 396;
identificação de pessoa colectiva n.º 500317119; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 1/20051221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social em mais 11 033,68 euros, realizado em dinheiro e
subscrito por todos os sócios, na proporção das suas quotas, e altera-
dos os artigos 3.º, 4.º e 6.º do contrato de sociedade, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e é formado por quatro quotas iguais de 6250 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Arménio Neves de Vascon-
celos, Maria Fernanda Neves de Vasconcelos, António Neves de Vas-
concelos e João Neves de Vasconcelos.

§ único. Podem aos sócios ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global de 20 vezes o capital social, se assim vier a
ser deliberado em assembleia geral, reembolsáveis quando julgadas dis-
pensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assem-
bleia geral que delibere o reembolso.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, podendo qualquer um praticar e assinar
os actos de mero expediente. Porém, para obrigar a sociedade são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de deduzidos os 5 % para o fundo de reserva le-
gal, poderão ter o destino que for deliberado em assembleia geral.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta de Conservador, Ana Marga-
rida da Cruz Afonso. 2007705273

JÚLIO RAMALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 500722005; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 11/20051221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º e 3.º do seu contrato, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AMBACTUS — Sistemas de Refrigera-
ção, S. A.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a fabricação e comercialização de equipamentos
refrigerados e seus acessórios.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta de Conservador, Ana Marga-
rida da Cruz Afonso. 2007705281

AVEIRO

ALELUIA — CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula
n.º 500721831; inscrição n.º 28; número e data da apresentação:
3/20051230.

Certifico que foi registada a fusão das sociedades Ceramicapolo
Indústria Cerâmica, S. A., e Aleluia — Cerâmica, Comércio e Indús-
tria, S. A., com aumento de capital de 6 500 000 euros, representado
por 1300 novas acções do valor nominal de 5 euros a atribuir aos
accionistas da sociedade incorporada na proporção das participações
que forem titulares no capital desta sociedade à data da fusão, passan-
do o capital a ser de 13 000 000 de euros, com consequente reformu-
lação total do pacto social, pelo que o mesmo passará a reger-se pelos
estatutos do documento complementar que se anexa.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado para instruir a escritura iniciada no livro
n.º 5-G.

Estatutos

CAPÍTULO I

Natureza, denominação, sede, formas locais
de representação, objecto e duração da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade comercial constituída sob a forma de sociedade anóni-
ma, que gira sob a firma Aleluia — Cerâmicas, S. A., rege-se pelos
presentes estatutos e pelas disposições aplicáveis da lei comercial.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sede na Quinta do Simão, freguesia de Es-
gueira, concelho de Aveiro.

2 — O conselho de administração poderá, sem dependência do
consentimento de outros órgãos sociais, deslocar a sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — O conselho de administração poderá ainda, sem dependência
de deliberação dos sócios, criar, mudar ou extinguir sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a exploração da indústria cerâ-
mica em todas as suas modalidades, e, bem assim, a prática de todas
as actividades comerciais e industriais respeitantes àquele objecto,
prestação de serviços de consultadoria e gestão de empresas.

2 — Para o prosseguimento do seu objecto a sociedade poderá
constituir novas empresas ou ligar-se a outras já existentes, sob qual-
quer forma de associação legalmente permitida.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 13 000 000 de euros, representado por
2 600 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.
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2 — As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 20, 50, 100,
500, 1000, 10 000, 50 000 e 100 000 acções.

3 — Haverá acções nominativas e ao portador, reciprocamente
convertíveis, com despesas a cargo dos accionistas.

4 — A sociedade poderá emitir acções preferenciais, sem voto,
remíveis ou não, nos termos e condições em que a assembleia geral
que decidir da emissão deliberar.

ARTIGO 5.º

1 — Mediante deliberação da assembleia geral para o efeito con-
vocada, poderá a sociedade emitir obrigações em todas as espécies
permitidas por lei, incluindo obrigações convertíveis em acções.

2 — Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela sociedade
terão preferência os accionistas na proporção das acções que possuí-
rem.

CAPÍTULO III

Deliberação dos accionistas

ARTIGO 6.º

As deliberações dos sócios, quando exigidas por lei ou pelos pre-
sentes estatutos ou quando relativas a matérias não compreendidas
nas atribuições dos outros órgãos da sociedade, são tomadas em as-
sembleias gerais regularmente convocadas e reunidas, sem prejuízo das
disposições legais que permitam aos sócios deliberar unanimemente
por escrito ou reunir e deliberar sem observância das formalidades
prévias.

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
que, com a antecedência mínima de 20 dias em relação à data da reu-
nião, possuam 100 ou mais acções em seu nome averbadas no livro
de registo da sociedade ou, tratando-se de acções ao portador, se en-
contrem, com a mesma antecedência, depositadas em qualquer insti-
tuição de crédito ou nos cofres da própria sociedade.

2 — Os accionistas possuidores de um número de acções inferior
ao indicado no número anterior só poderão participar e intervir nas
assembleias gerais se se agruparem de modo a completarem aquele
número mínimo de acções, fazendo-se representar por um dos agru-
pados.

3 — A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral poderá ser cometida, tratando-se de pessoa singular, a qual-
quer outro accionista ou a pessoas a quem a lei imperativa o permita.
As pessoas colectivas far-se-ão representar por quem para o efeito
nomearem.

4 — Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, com três dias de antecedência em relação à data
marcada para a reunião.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, por três anos, sendo sem-
pre permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 — Em primeira convocação a assembleia geral só poderá fun-
cionar e deliberar quando nela estejam presentes ou representados ac-
cionistas que detenham, pelo menos, 50 % do total das acções, ex-
cluídas as que forem pertença da própria sociedade.

2 — Em segunda convocação poderá a assembleia geral funcionar
e deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções cor-
respondam.

3 — Nos casos em que a lei ou os estatutos impuserem quórum
diferente observar-se-ão as disposições aplicáveis.

ARTIGO 10.º

1 — A cada 100 acções corresponderá 1 voto.
2 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-

ria absoluta dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os presentes
estatutos exigirem maioria qualificada.

3 — As eleições a que se deve proceder em assembleia geral far-se-
-ão, porém, por maioria absoluta do capital social, sendo no entanto
suficiente, em segunda convocação, a maioria de votos dos accionis-
tas presentes ou representados.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três, cinco ou sete membros, que
podem ser ou não accionistas, eleitos trienalmente em assembleia geral
e reelegíveis uma ou mais vezes.

Os administradores eleitos manter-se-ão em funções até à sua efec-
tiva substituição.

2 — A assembleia geral designará ainda qual dos membros eleitos
presidirá ao conselho.

3 — Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras de
funcionamento do conselho, de acordo com a lei e com os estatutos
em vigor.

4 — A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauciona-
da, por alguma das formas permitidas por lei, na importância de
5000 euros, a qual se manterá em todos os casos de renovação do
mandato.

Esta caução poderá ser dispensada ou alterada por deliberação da
assembleia geral que proceder à eleição e poderá ser substituída nos
termos previstos na lei.

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração é o órgão superior de gestão da
sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e praticar todos
os actos legalmente considerados como exercício de poderes de ges-
tão, incluindo, nomeadamente, a representação da sociedade, em juízo
e fora dele, a compra, venda ou oneração de bens móveis e imóveis,
a desistência, confissão e transacção em quaisquer acções, a celebra-
ção de convenções de arbitragem e a aquisição ou a alienação de par-
ticipação em sociedades ou agrupamentos com objecto social igual ou
diferente do prosseguido pela sociedade.

2 — O conselho de administração poderá delegar parte ou a tota-
lidade dos seus poderes em um ou vários dos seus membros, escolhen-
do nomeadamente um ou mais administradores-delegados, e poderá
nomear procuradores da sociedade para a prática de certos e determi-
nados actos, com o âmbito que for fixado no respectivo mandato,
em uma ou mais pessoas, accionistas ou não.

3 — A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pelas assinaturas de um administrador e de um mandatário, a

quem, de acordo com o número anterior, tenham sido conferidos
poderes para tal;

c) Pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários, nos exactos
termos dos poderes que lhe foram conferidos;

d) Pela assinatura de um só administrador, quando o conselho de
administração, em acta, para tanto lhe confira poderes.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho de administração reunir-se-á sob convocatória do
seu presidente, por iniciativa deste ou a solicitação de dois adminis-
tradores.

2 — Qualquer membro do conselho de administração pode votar
por correspondência ou fazer-se representar em cada sessão por ou-
tro membro, que exercerá o direito de voto em nome e sob a respon-
sabilidade do administrador que representa. Cada membro do conse-
lho não pode, no entanto, representar mais de um administrador.

3 — Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes de
representação serão conferidos por carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 14.º

As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos administra-
dores presentes ou representados e dos que votem por correspondên-
cia, tendo o presidente ou quem o substitua voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

1 — O conselho de administração será remunerado pelo modo es-
tabelecido em assembleia geral ou em comissão de três membros que
a assembleia designar, e as suas remunerações, uma vez fixadas, manter-
-se-ão enquanto outra assembleia as não alterar.

2 — A remuneração pode consistir parcialmente numa percenta-
gem dos lucros de exercício, a qual, na sua globalidade, não poderá
exceder os 10 %.

3 — A assembleia geral poderá, em qualquer altura, conceder o
direito de reforma aos membros do conselho de administração, esta-
belecendo o seu regime.
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CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal, consti-
tuído por três membros efectivos e um suplente, ou, em alternativa,
será exercida por um fiscal único e um suplente, eleitos trienalmente
em assembleia geral e reelegíveis uma ou mais vezes.

Um dos efectivos e o suplente do conselho fiscal deverão ter a
qualidade de revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de conta.

Quando se opte pela adopção do fiscal único, tanto este como o
suplente deverão ter a qualidade de revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

Os membros efectivos e suplente do conselho fiscal ou o fiscal único
e o suplente manter-se-ão em funções até à sua efectiva substituição.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral designará de entre os membros eleitos do con-
selho fiscal o presidente e os membros eleitos designarão de entre si
um secretário.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho fiscal reunirá as vezes que se tornarem necessárias
para dar cumprimento às atribuições que a lei lhe confere, devendo,
no entanto, reunir ordinariamente uma vez por trimestre.

2 — As reuniões ordinárias terão lugar sob convocação e por ini-
ciativa do seu presidente, ou do secretário no caso de impedimento
daquele. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presi-
dente, ou pelo secretário em caso de impedimento daquele, por
sua iniciativa ou da de qualquer dos membros do conselho fiscal, do
conselho de administração ou do presidente da mesa da assembleia
geral.

3 — Das reuniões do conselho fiscal serão lavradas as respectivas
actas.

ARTIGO 19.º

O conselho fiscal ou o fiscal único será remunerado pela forma que
a assembleia geral ou a comissão referida no artigo 15.º determinar.

CAPÍTULO VI

Balanço, contas anuais e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

No fim de cada ano proceder-se-á ao competente inventário e
balanço geral e cumprir-se-á o mais disposto na lei.

ARTIGO 22.º

1 — Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem mínima estabelecida por lei para a constituição da re-
serva legal e depois de deduzido o pagamento do dividendo prioritário
aos accionistas preferenciais, terão a aplicação que a assembleia ge-
ral, por maioria simples dos votos emitidos, determinar.

2 — O conselho de administração deverá apresentar uma proposta
de aplicação de resultados devidamente fundamentada.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Para todas as questões emergentes dos presentes estatutos será
exclusivamente competente o foro da comarca de Aveiro.

ARTIGO 24.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 — A assembleia geral, quando vote a dissolução da sociedade,

deverá determinar a forma da liquidação e nomear os liquidatários,

que poderão ser os administradores ao tempo da resolução, conferin-
do-lhes as necessárias atribuições.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Fer-
reira. 2010378024

ÍLHAVO

ILHA DO CONHECIMENTO — CENTRO
DE EXPLICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Arcebispo Pereira Bilhano, 138-140, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1688/
09092004; identificação de pessoa colectiva n.º 507084713; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
dissolução da sociedade, por escritura outorgada em 23 de Novembro
de 2005, a fl. 113 do livro n.º 4-F, da notária Paula Maria Macedo
Mesquita Pires de Carvalho — (Ílhavo).

Data de aprovação de contas: 31 de Outubro de 2005.
Liquidação e partilha: não há lugar por não haver activo nem pas-

sivo.

Conferi e está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002962324

ONDAS E MARÉS 2 — FORMAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA ÁREA DO MERGULHO, L.DA

Sede: Rua da Coutada, 6, São Salvador, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1481/
020808; identificação de pessoa colectiva n.º 506193543; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
dissolução da sociedade, por escritura outorgada em 30 de Dezembro
de 2005, a fl. 62 do livro n.º 7-F, da notária Paula Maria Macedo
Mesquita Pires de Carvalho — (Ílhavo).

Data de aprovação de contas: 30 de Dezembro de 2005.
Liquidação e partilha: não há lugar por não haver activo nem pas-

sivo.

Conferi e está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002962316

ILHAVA — INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S. A.

Sede: Gafanha da Boavista, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 466/
901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502467916; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
dissolução da sociedade, por escritura outorgada em 29 de Dezembro
de 2005, a fl. 37 do livro n.º 7-F, da notária Paula Maria Macedo
Mesquita Pires de Carvalho — (Ílhavo).

Data de aprovação de contas: 2 de Dezembro de 2005.
Liquidação e partilha: não há lugar por não haver activo nem pas-

sivo.

Conferi e está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002962308

LUCAS & MACEDO, L.DA

Sede: Rua de Alqueidão, 124, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 442/
900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502376538; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/20051230.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
dissolução da sociedade, por escritura outorgada em 29 de Dezembro
de 2005, a fl. 37 do livro n.º 7-F, da notária Paula Maria Macedo
Mesquita Pires de Carvalho — (Ílhavo).

Data de aprovação de contas: 29 de Dezembro de 2005.
Liquidação e partilha: não há lugar por não haver activo nem pas-

sivo.

Conferi e está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002962294

ARMINDO & SANTOS, L.DA

Sede: Praceta do Molhe Sul, 7, rés-do-chão, Praia da Barra,
Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 739/
940510; identificação de pessoa colectiva n.º 501664300; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
mudança de sede, conforme acta n.º 18, outorgada em 30 de Setem-
bro de 2005, alterando o artigo 1.º do pacto, passando a constar o
seguinte:

Sede: Praceta do Molhe Sul, 7, rés-do-chão, Praia da Barra, fregue-
sia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

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

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002962332

NEVES & TELMO, L.DA

Sede: Rua da Amarona, 20, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 843/
950928; identificação de pessoa colectiva n.º 503493970; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
dissolução da sociedade, por escritura outorgada em 18 de Outubro de
2005, a fl. 91 do livro n.º 1-F, da notária Paula Maria Macedo Mes-
quita Pires de Carvalho — (Ílhavo).

Data de aprovação de contas: 18 de Outubro de 2005.
Liquidação e partilha: não há lugar por não haver activo nem pas-

sivo.

Conferi e está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002962340

EUROFIRESAFE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Rua de João Carlos Gomes, 46, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1403/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505826801; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
aumento de capital de 62 500 euros para 100 000 euros, subscrito e
realizado em dinheiro pelos sócios, por escritura outorgada em 18 de
Fevereiro de 2005, a fl. 19 do livro n.º 17-A, do 1.º Cartório Nota-
rial de Competência Especializada de Aveiro, alterando o artigo 3.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

Capital: 100 000 euros, após o aumento de 37 500 euros, subscrito
e realizado em dinheiro pelos sócios, sendo 34 675 euros do sócio
Jorge Manuel e 2825 euros pelo sócio Sandro Ginja.

Sócios e quotas (após unificação): Jorge Manuel Lisboa Martins da
Cunha com uma quota de 97 000 euros e Sandro Ginja Peixoto de
Magalhães com uma quota de 3000 euros.

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

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002962359

GALANTE & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 847/
951017; identificação de pessoa colectiva n.º 503515159.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2008788571

MARIA HELENA PARRACHO — SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1517/
021125; identificação de pessoa colectiva n.º 506298370.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2008669947

CARLOS RESENDE SANTOS — SERRALHARIA
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1473/
020701; identificação de pessoa colectiva n.º 505953633.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2008668622

ANTERO PEREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 357/
890424; identificação de pessoa colectiva n.º 502155671.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2008676714

SILVINERTES — EXTRACÇÃO DE AREIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1632/
010304.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2008788962

ADÃO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1572/
03072003; identificação de pessoa colectiva n.º 506582469.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2008789047
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SÃO JOÃO DA MADEIRA

TALHO TEIXEIRA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2331/20051228; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20051228.

Certifico que Alberto Alves Teixeira, casado com Maria de Fátima
Tavares Dias Teixeira na comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia e concelho de Arouca, residente na Rua do Brasil, 372, 3700-068,
freguesia e concelho de São João da Madeira, constituiu uma socie-
dade unipessoal por quotas, que vai reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Talho Teixeira — Unipessoal, L.da, com
sede na Rua do Brasil, 372, rés-do-chão, freguesia e concelho de São
João da Madeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de talho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor, do outor-
gante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade é exercida pelo ora outorgante, que desde
já é nomeado gerente, sendo necessária e suficiente a sua intervenção
para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares até
ao dobro do capital social.

ARTIGO 6.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2007829347

PORTDEUTCH — ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2274/20050531; identificação de pessoa colectiva n.º 507344618;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20051222.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo de dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2005.

4 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2011122562

SCHERDEL — MOLTEC — MOLAS TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 784/870723; identificação de pessoa colectiva n.º 501868879;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 26; número e data da apresenta-
ção: 21/20051222.

Certifico que foi depositada a carta de renúncia de 29 de Setembro
de 2005 de que consta a cessação de funções do membro de direcção
Klaus Schoeneberger.

2 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2011122546

VÍCIOS + — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2217/20040916; identificação de pessoa colectiva n.º 507055888;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20051227.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo de dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2005.

2 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2011122589

SCHERDEL — MOLTEC — MOLAS TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 784/870723; identificação de pessoa colectiva n.º 501868879;
inscrição n.º 31; número e data da apresentação: 3/20051222.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 41 da reunião
do conselho geral de 3 de Novembro de 2005 de que consta a desig-
nação, até ao termo do triénio de 2003-2005, do membro da direc-
ção Torsten Stein, casado.

Data da deliberação: 3 de Novembro de 2005.

2 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2011122554

SILASE — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 435/800519; identificação de pessoa colectiva n.º 500989400;
número e data da entrega: 1/20051229.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2004.

2 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva Ro-
drigues Santos Cunha. 2007829371

FEPSA — FELTROS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 14/690512; identificação de pessoa colectiva n.º 500110808;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 5/20051228.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi alterado par-
cialmente o contrato de sociedade, tendo, em consequência, os arti-
gos 1.º, 3.º, 14.º, 18.º e 22.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de FEPSA — Imobiliária e In-
vestimentos, S. A.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social é a realização de investimentos na área imo-
biliária, nomeadamente a compra e venda de imóveis para si ou re-
venda dos adquiridos para esse fim; a construção, urbanização e lotea-
mento; a promoção, administração e locação de bens imobiliários
próprios ou de terceiros; a administração de projectos de investimen-
to e das participações financeiras da própria sociedade.

ARTIGO 14.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especificadas na lei
e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no 1.º trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o fiscal único o julguem conveniente ou quando requerido por
accionistas que reúnam as condições legalmente exigidas.

ARTIGO 22.º

O conselho de administração, autorizado pelo fiscal único, poderá
resolver fazer adiantamentos sobre lucros no decurso de um exercí-
cio, nos termos previstos na lei.

Está conforme o original.

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

29 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, em subs-
tituição legal, Marta Isabel Ribeiro Bessa. 2007829355
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VAGOS

VAGOLIDER — GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 399/
930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503051420; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20051223.

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

Alteração do pacto social:
Sede: Avenida de João Grave, 162, Vagos.

Fica depositado, na pasta respectiva, o texto, na sua redacção ac-
tualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Palmira de Jesus Almeida.
2010996623

VALE DE CAMBRA

ARSOPI — THERMAL, EQUIPAMENTOS
TÉRMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 348/890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502192364;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/20051221.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes regis-
tos:

Aumento de capital social para 1 250 000 euros, sendo o valor do
aumento de 3005,26 euros, realizado pelos sócios por incorporação
de reservas livres e, em consequência do referido aumento, o artigo 4.º
do pacto social passou a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado por incorpo-
ração de reservas livres e nos demais termos constantes da escritura-
ção social, é de 1 250 000 euros, dividido em 12 quotas, da seguinte
forma:

a) Uma quota de 106 250 euros e três quotas iguais de 275 000 eu-
ros, todas pertencentes à sócia ARSOPI — Indústrias Metalúrgicas
Arlindo S. Pinho, S. A.;

b) Uma quota de 75 000 euros, pertencente ao sócio Armando
Costa Leite de Pinho;

c) Uma quota de 75 000 euros, pertencente ao sócio Armindo da
Costa Leite Pinho;

d) Uma quota de 75 000 euros, pertencente ao sócio António Jor-
ge Leite de Pinho;

e) Uma quota de 18 750 euros, pertencente ao sócio Mário Fer-
reira Alves Vide;

f) Uma quota de 18 750 euros, pertencente ao sócio Joaquim José
Pinho da Cruz;

g) Uma quota de 18 750 euros, pertencente ao sócio Fernando
António Moreira de Oliveira Cadete;

h) Uma quota de 18 750 euros, pertencente ao sócio Armando
Ferreira Madaíl;

i) Uma quota de 18 750 euros, pertencente ao sócio Joaquim Bas-
tos Leite de Oliveira.

E à transformação da sociedade por quotas em sociedade anónima,
cujos estatutos abaixo transcritos são cópia integral do original.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

Contrato social

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARSOPI — THERMAL, Equipa-
mentos Térmicos, S. A.

2 — A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia de Codal,
concelho de Vale de Cambra.

2 — Por deliberação dos accionistas a sociedade pode transferir a
sua sede para qualquer local, podendo, todavia, essa transferência ser
feita por deliberação do conselho de administração, desde que tenha
lugar dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — Pode também o conselho de administração deliberar criar ou
encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a fabricação de máquinas, equi-
pamentos e componentes para a indústria, nomeadamente
permutadores de calor e placas.

2 — Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código das
Sociedades Comerciais, a sociedade poderá ainda adquirir participa-
ções de capital, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, em
outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto social, e, bem assim,
adquirir participações de capital em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 1 250 000 euros, integralmente subscrito
e realizado, dividido e representado por 250 000 acções, cada uma de
valor nominal de 5 euros.

2 — As acções são nominativas, podendo ser tituladas ou escritu-
rais.

3 — Pode haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 5000, 10 000 e
múltiplos de 10 000 acções, sendo permitida a sua divisão e concen-
tração nos termos da lei.

4 — Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções são assinados por dois administradores, podendo ambas as assi-
naturas ser de chancela.

5 — Dentro dos limites legais, a sociedade pode emitir acções pre-
ferenciais sem voto.

ARTIGO 5.º

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 460.º do Código
das Sociedades Comerciais, os accionistas têm direito de preferência
nos aumentos de capital da sociedade realizados em dinheiro, na pro-
porção das acções que já possuírem.

2 — A deliberação a que se reporta o preceito legal indicado no
número anterior tem de ser tomada sempre, em primeira ou segunda
convocação, por um número de votos que corresponda a, pelo me-
nos, 51 % do capital social.

ARTIGO 6.º

Os accionistas têm direito de preferência relativamente à aliena-
ção inter vivos que outros accionistas se proponham fazer, na pro-
porção das acções que já possuírem.

ARTIGO 7.º

1 — Com vista à aplicação do disposto no artigo anterior, o accio-
nista que pretender alienar acções comunicará a sua pretensão ao
conselho de administração, mediante carta registada indicando a quan-
tidade de acções a alienar, o valor da transacção, o previsto adqui-
rente e demais condições relevantes da operação.

2 — O conselho de administração avisará os accionistas para de-
clararem se pretendem exercer o direito de preferência, devendo os
que pretenderem exercer esse direito comunicá-lo à sociedade.

3 — As comunicações ou avisos previstos no n.º 2 deste artigo serão
obrigatoriamente feitos por carta registada com aviso de recepção,
no prazo de 10 dias após a recepção da comunicação ou aviso ante-
rior.

ARTIGO 8.º

1 — Havendo mais que um preferente, as acções a alienar serão
distribuídas pelos accionistas que tenham declarado exercer o direito
de preferência em proporção das acções de que já forem titulares.

2 — Se não corresponder um número certo de acções aos accionis-
tas preferentes, serão as acções, ou as acções sobrantes, adquiridas
pela própria sociedade, ou, se a isso obstarem disposições legais im-
perativas, serão sorteadas entre os accionistas preferentes.
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3 — Determinado o número de acções que couber aos accionistas
preferentes, serão estes avisados mediante carta registada com aviso
de recepção para pagarem, no prazo de cinco dias, na sede da socie-
dade, os preços respectivos e receberem as acções a alienar.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do disposto em disposições legais imperativas, a so-
ciedade pode adquirir acções próprias, aliená-las, e realizar em rela-
ção às mesmas quaisquer outras operações.

ARTIGO 10.º

1 — Nos termos e dentro dos limites imperativamente fixados na
lei, a sociedade poderá emitir qualquer tipo de títulos de dívida, desig-
nadamente quaisquer modalidades de obrigações.

2 — A sociedade poderá adquirir, alienar e realizar, em relação às
obrigações próprias, quaisquer operações, com as limitações decor-
rentes de preceitos legais imperativos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
possuírem um mínimo de 100 acções, equivalentes as 100 a 1 voto, e
que, com a antecedência mínima de oito dias em relação à data da
respectiva reunião, estejam averbadas em seu nome.

2 — Não podem assistir à assembleia geral os accionistas que não
tenham direito de voto nem os obrigacionistas, salvo no caso de
exercerem qualquer cargo social.

ARTIGO 12.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e um
secretário, que podem ser accionistas ou não, eleitos pela assembleia
geral.

2 — Sem prejuízo do disposto na lei para casos especiais, compete
ao presidente da mesa convocar a assembleia, dirigir os trabalhos e
redigir as actas das reuniões com a colaboração do secretário.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é convocada sempre que a lei o determine
pelo presidente da respectiva mesa, e, bem assim, a pedido do conse-
lho de administração ou do fiscal único.

2 — A convocação da assembleia geral deverá ser feita por meio
de anúncios nos termos da lei, podendo, todavia, em substituição das
publicações, ser feita por carta registada enviada aos accionistas com
a antecedência de, pelo menos, 21 dias em relação à data da respec-
tiva reunião.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral só pode funcionar, em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a mais de 51 % do capital social.

2 — Em segunda convocação, pode a assembleia funcionar com
qualquer número de accionistas e qualquer que seja a sua representa-
ção de capital, sem prejuízo, porém, de as deliberações, a que se refe-
re o n.º 2 do artigo 383.º do Código das Sociedades Comerciais, terem
sempre de ser tomadas por um número de votos correspondentes a,
pelo menos, 51 % do capital social.

3 — A convocatória pode fixar logo uma segunda data da reunião
para o caso de a assembleia não poder reunir na primeira data mar-
cada por falta de representação de capital exigido por lei ou pelo
contrato, contando que entre as datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral deve reunir-se anualmente no prazo fixado
no Código das Sociedades Comerciais e terá por objecto:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício e
sobre a proposta de aplicação de resultados;

b) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade;

c) Eleger, sendo caso disso, os titulares dos órgãos sociais;
d) Tratar de qualquer assunto para que tenha sido convocada.

ARTIGO 16.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria dos
votos emitidos, salvo quando a lei ou os presentes estatutos exijam
uma maioria qualificada.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 — A gestão das actividades sociais e a representação da socie-
dade competem a um conselho de administração, composto por três,
cinco ou sete membros, eleitos pela assembleia geral, sendo um deles
o respectivo presidente logo eleito com tal qualidade.

2 — A assembleia geral pode eleger um número de administradores
suplentes não superior a um terço dos efectivos.

ARTIGO 18.º

1 — Sem prejuízo das demais atribuições que lhe são confiadas por
lei e pelos presentes estatutos, competem ao conselho de administra-
ção os mais amplos poderes de gestão das actividades sociais e repre-
sentação da sociedade.

2 — De um modo especial, compete ao conselho de administra-
ção:

a) Desempenhar todas as atribuições e praticar todos os actos cuja
necessidade ou conveniência sejam implicados pela prossecução dos
fins sociais, e representar a sociedade;

b) Constituir mandatários da sociedade;
c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
d) Adquirir, alienar ou onerar participações de capital em quaisquer

sociedades;
e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 19.º

1 — Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade só a vinculam se forem praticados por dois administrado-
res, ou apenas por um se o conselho de administração para o efeito
lhe tiver conferido por delegação os necessários poderes.

2 — Todavia, tais actos também vinculam a sociedade se forem
praticados por um ou mais procuradores, conjuntamente ou não com
algum administrador, se o conselho de administração para o efeito
lhes atribuir os necessários poderes.

3 — Os actos de mero expediente podem ser sempre praticados
por um só administrador.

4 — Além de outros, é considerado acto de mero expediente o
endosso de quaisquer títulos de crédito para depósitos em contas ban-
cárias.

5 — A assembleia geral pode precisar, mediante deliberação nesse
sentido, que certa ou certas categorias de actos devem ser considera-
dos de mero expediente para efeitos do disposto no n.º 3.

ARTIGO 20.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente, por sua iniciativa ou a pedido do fiscal único, ou
por dois administradores.

2 — Independentemente disso, o conselho reúne, pelo menos, uma
vez por trimestre, podendo a assembleia geral fixar dia e hora certos
para a reunião.

3 — O conselho de administração só pode deliberar estando pre-
sentes ou representados a maioria dos seus membros.

4 — Os administradores podem fazer-se representar numa reunião
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, mas
cada representação apenas pode ser utilizada uma vez e um adminis-
trador só pode representar outro.

5 — É permitido o voto por correspondência, se previamente for
entregue aos administradores o texto das propostas a apreciar e a sua
fundamentação.

6 — As deliberações são tomadas por maioria dos votos, tendo o
presidente voto de qualidade.

7 — De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.
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8 — A recusa da assinatura da acta, que pode conter declarações de
voto individuais, constitui justa causa de destituição do administrador
respectivo.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 21.º

A fiscalização da actividade social compete ao fiscal único eleito
pela assembleia geral, que elegerá igualmente um suplente.

ARTIGO 22.º

O fiscal único tem a competência e os poderes que lhe são confe-
ridos pela lei e pelos presentes estatutos.

ARTIGO 23.º

O conselho de administração pode convocar o fiscal único sempre
que o entender, para ouvir sobre assuntos da sua competência.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 24.º

1 — Os membros dos órgãos sociais, que podem não ser accionis-
tas, são eleitos por períodos de quatro anos, podendo sempre ser ree-
leitos uma ou mais vezes.

2 — Todavia, os membros de todos os órgãos sociais mantêm-se
em funções até que se realize nova eleição.

ARTIGO 25.º

1 — As remunerações dos membros dos órgãos sociais são fixadas
pela assembleia geral ou por uma comissão de accionistas designada
de quatro em quatro anos pela assembleia geral, a qual não pode in-
cluir nenhum membro desse órgão.

2 — A remuneração dos administradores pode ser certa ou consis-
tir parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício, não po-
dendo, porém, a percentagem global exceder 20 % dos mesmos lu-
cros.

CAPÍTULO IV

Ano civil e aplicação dos resultados

ARTIGO 26.º

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 27.º

1 — A deliberação sobre aplicação dos lucros apurados, segundo o
balanço aprovado, não está sujeita a outras limitações que não sejam
as que resultem de disposições legais imperativas, podendo, nomeada-
mente, a assembleia geral deliberar aplicar tais lucros, no todo ou em
parte, na constituição do reforço de quaisquer reservas ou na prosse-
cução de quaisquer interesses da sociedade.

2 — No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas adian-
tamentos sobre os lucros, com respeito dos termos e limites impera-
tivamente fixados na lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 28.º

A sociedade dissolve-se por deliberação da assembleia geral e nos
casos previstos na lei.

ARTIGO 29.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade determi-
nará o prazo e a forma de liquidação e designará os liquidatários.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2007878623

BEJA
SERPA

SAMPACTUR — TURISMO NO ESPAÇO RURAL, L.DA

Sede: Moinho da Misericórdia, Rio Guadiana, Santa Maria, Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 414/
020724; identificação de pessoa colectiva n.º 506124240; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/051222.

Certifico que, por escritura de 25 de Outubro de 2005, lavrada de
fl. 15 a fl. 16 do livro n.º 24-A do Cartório da notária Maria Helena
Nogueira, em Lisboa, foi feito o encerramento da liquidação da socie-
dade supra-referenciada, tendo sido as contas aprovadas em 25 de
Outubro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Décia Maria Espa-
dinha dos Reis Pinto. 2006264354

BRAGA
BARCELOS

DUARTE ARAÚJO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Paço Velho, Vila Frescainha, São Pedro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2999/
970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503883263; data da
apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008089304

4 DRESS, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua dos Duques de Bragança, 140, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5603/
20040608; identificação de pessoa colectiva n.º 506863778; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007190486

IMOBILIÁRIA IRMÃOS FIÚZA, L.DA

Sede: Pinheiro, Rio Covo, Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5078/
20030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506357392; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007905426

A. FIÚZA & IRMÃO, L.DA

Sede: Pinheiro, Rio Covo, Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 760/
830509; identificação de pessoa colectiva n.º 501386971; data da
apresentação: 01072005.

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

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007918978
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PANISABOR — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida Central, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5586/
20040514; data da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007343673

IMOFERSIL — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Clara, Edifício Paraíso, loja 5, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3617/
20000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504888188; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2001.

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905191

IMOFERSIL — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Clara, Edifício Paraíso, loja 5, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3617/
20000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504888188; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905213

PANICÁVADO — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta do Correio Mor, loja 25, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3016/
970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503904171; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007905183

BARCELMOTOR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Outeiro, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3761/
20000818; identificação de pessoa colectiva n.º 505095068; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007905175

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA EZEMAR
DE MARTA MARTINS, L.DA

Sede: Rua de Veríssimo Miranda da Silva, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5437/
20031110; data da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007905167

SENRAS, L.DA

Sede: Mosqueiro, apartado 433, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2261/
930728; identificação de pessoa colectiva n.º 503031992; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010381360

FELICIDADE CUNHA — TÊXTEIS E CONFECÇÕES, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3455/
990601; data da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010381351

MANUEL DE ARAÚJO RODRIGUES & C.A, L.DA

Sede: Bouça do Barreiro, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 713/
820609; identificação de pessoa colectiva n.º 501298428; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010381343

PONTE DA CUNHA & C.A, L.DA

Sede: Boucinha, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5004/
20020627; identificação de pessoa colectiva n.º 505577658; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010381335

JARDIM & FERNANDES — CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Estrada, Carvalhas, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3755/
20000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505023814; data
da apresentação: 30062005.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010381327

CRIMODARTE — FABRICAÇÃO E CRIAÇÃO
DE MÓVEIS DE ARTE, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Miranda Campelo, 97, Silveiro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2348/
940218; identificação de pessoa colectiva n.º 503172359; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010374800

IRMÃOS SÁ, L.DA

Sede: Paço, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1170/
870821; identificação de pessoa colectiva n.º 501865390; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008089924

MATOSMIX — ALIMENTOS COMPOSTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3289/
980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504235982; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008375013

PRAMIN — PRODUTOS PARA AGRICULTURA
DO MINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Hospital, Vilar de Figos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2038/
920320; identificação de pessoa colectiva n.º 502738790; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007338319

TRIFACELOS — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Areosa, Courel, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5522/
20040220; identificação de pessoa colectiva n.º 506880125; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007343665

JESUÍNO FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Hospital de Cima, Vilar de Figos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1102/
870410; identificação de pessoa colectiva n.º 501807713; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007338343

CENTRAL — CAFÉ E RESTAURANTE
DE CHORENTE, L.DA

Sede: Souto, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2447/
940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503285803; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008375021

ELECTRO PITOSCA, L.DA

Sede: Rua Nova, Pedra Furada, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1421/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502081350; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007338327

LOTRÊS — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida Central, Macieira de Rates, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5277/
20030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506518515; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008375048

TALHO DE MANUEL BARROSO, L.DA

Sede: Estrada, Cristelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1495/
890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502153318; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007343541
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TRANSPORTES NUNO SARAIVA, L.DA

Sede: Vales, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3261/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504196901; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007356775

PADARIA RALHA, L.DA

Sede: Caminhos, Lama, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4749/
20020410; identificação de pessoa colectiva n.º 505958449; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007339870

REI, ANTÓNIO, MIRANDA & LONGRAS, L.DA

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 4, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 371/
760515; identificação de pessoa colectiva n.º 500580570; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008365905

COUTADA & RAMOS — EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 178, 1.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3797/
20001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505144662; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007905140

FÁBRICA DE MALHAS COTEBA, L.DA

Sede: Freitas, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 517/
790410; identificação de pessoa colectiva n.º 500851913; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007339927

ELECTRO DOMINGUES, L.DA

Sede: Vieiros, Lama, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5059/
20020227; identificação de pessoa colectiva n.º 504390139; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2005669610

CERÂMICA ARTÍSTICA VALE DO NEIVA, L.DA

Sede: Enfia, Fragoso, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 613/
801215; identificação de pessoa colectiva n.º 501102388; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007905159

FERNANDO MENDES, L.DA

Sede: Rua de Trás das Freiras, Travessa Norte, 9, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1075/
870212; identificação de pessoa colectiva n.º 501779396; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007339609

EMÍLIO TEIXEIRA MACHADO & FILHOS, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 265/
711218; identificação de pessoa colectiva n.º 500094934; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007190915

MALUTEX — CONFECÇÃO DE MALHAS, L.DA

Sede: Avenida da Adega, Vila Frescainha, São Pedro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2099/
920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502808039; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007190923

MANUEL PEREIRA DA QUINTA JÚNIOR & C.A, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 123 a 127, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 290/
730509; identificação de pessoa colectiva n.º 500180148; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008084914
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ABSOLUTA TÊXTIL, L.DA

Sede: Quiraz, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2566/
950323; identificação de pessoa colectiva n.º 503403210; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008084906

DANTAS & BARBOSA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Calvário, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4244/
20010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505547244; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2007190931

ISABEL VERÍSSIMO — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Edifício América, caixa 149,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5627/
20040802; data de apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007338734

PALMIRA CARREIRAS COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Estrada, cx. 1176, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4681/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505508117; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008085511

PELICA — HOTELARIA, L.DA

Sede: Monte, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5741/
20050119; data da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008085473

TOMÉ — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 263, 1.º, sala 5, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3063/
970819; identificação de pessoa colectiva n.º 503940798; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007338742

PINHOS, L.DA

Sede: Avenida de São José, bloco 11, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 465/
780314; identificação de pessoa colectiva n.º 500744971; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905248

COLVETA — MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Terra Nova, 3.º piso, Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5353/
20030626; identificação de pessoa colectiva n.º 501806164; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905230

PEDRO QUINTA, L.DA

Sede: Portela, s/n, Goios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4588/
20011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505671395; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007339854

FRANCISCO RIBEIRO BRAGA & C.A, L.DA

Sede: Souto do Casal, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 688/
820326; identificação de pessoa colectiva n.º 501369546; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007356805

JORGE & JUNQUEIRA, L.DA

Sede: Rua Nova, Pedra Furada, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1114/
870428; identificação de pessoa colectiva n.º 501815732; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007356708
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IRFAGO — COZINHAS, CARPINTARIA E PORTAS, L.DA

Sede: Devesa da Pena, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1068/
870127; identificação de pessoa colectiva n.º 501782109; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2011113326

ESCOLA DE CONDUÇÃO VOLANTE DE NEGREIROS, L.DA

Sede: Penas, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5064/
20021219; identificação de pessoa colectiva n.º 506304531; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2010266374

SANEIVA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Paço, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5457/
20031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506732045; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007169002

MOTA & CARREIRINHA, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4973/
20020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505679370; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007184877

M. PEREIRA & PEIXOTO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Santo Estêvão, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2157/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502912510; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008089916

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

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1018/
861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501724940; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000364500

ACN — COMPUTADORES, L.DA

Sede: Urbanização São José, bloco 06, loja C, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 885/
281185; identificação de pessoa colectiva n.º 501574182; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905337

CLÍNICA DENTÁRIA GANDRA DO NEIVA, L.DA

Sede: Casa do Povo de Gandra do Neiva, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4958/
20021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506328618; data
da apresentação: 30062005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2010709268

QUINTA DO CONVENTO DA FRANQUEIRA
VITICULTURA E TURISMO, L.DA

Sede: Quinta da Franqueira, Pereira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4465/
20011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505677539; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007350831

RICARDINA DE AZEVEDO PACHECO & C.A, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Apresentação, 920,
Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1851/
910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502504269; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007350815

IMOCÁVADO — IMOBILIÁRIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 12, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2097/
920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502811005; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905264
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PROFI-GERA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E CONSULTADORIA FISCAL, L.DA

Sede: Rua da Seara, lote 182, Vila Frescainha,
São Pedro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5344/
20030620; identificação de pessoa colectiva n.º 506596338; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905256

CLÍNICA PARTICULAR DE BARCELOS, L.DA

Sede: Mereces, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2628/
950713; identificação de pessoa colectiva n.º 503460869; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008082229

CORREIA & CARDOSO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Júlio Vieira Ramos, 183 a 187, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 187/
670112; identificação de pessoa colectiva n.º 500077029; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905302

ESCOLA DE CONDUÇÃO VALE DO TAMEL, L.DA

Sede: Seixomil, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5511/
20040205; data da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2010266579

GLIPRESS — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4833/
20020613; identificação de pessoa colectiva n.º 506187489; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2010163125

CLÍNICA DE ORTODONTIA E MEDICINA DENTÁRIA
DR. FRANCISCO ESPINHA, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 402, bloco A, 4.º,
caixa 425, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4145/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505484412; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2004034580

SILVAMIRA — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Aldeia, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5688/
20041108; data da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007169770

M. RODRIGUES & J. MACEDO, L.DA

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2298/
931103; identificação de pessoa colectiva n.º 503098906; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007168537

UNDERGRAPH — DESIGN E COMUNICAÇÃO
VISUAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado,
Travessa de Simplício de Sousa, 24, 2.º, direito, frente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3404/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504494619; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007168570

BALSILVA — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Canto, caixa 206, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4817/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505719614; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905299
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TACTEX — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Estrada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3330/
981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504261908; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905280

FRUBARCEL — COMÉRCIO DE FRUTAS
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2314/
931207; identificação de pessoa colectiva n.º 503106623; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008084370

CONSTRUÇÕES GOMES & JÚNIOR, L.DA

Sede: Brirães, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1607/
891227; identificação de pessoa colectiva n.º 502261072; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008085031

OLIVEIRA & REIS, L.DA

Sede: Codraxeira, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1374/
880913; identificação de pessoa colectiva n.º 502033290; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2006608401

PAVIJARDIM — PAVIMENTOS EM GRANITO
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Estrada, Carvalhas, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5478/
20031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506410447; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010374797

CAULIVIDRO, FAIANÇAS, L.DA

Sede: Devesa, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1295/
880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501952950; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008088715

DECAMÓVEIS — DECORAÇÕES, CARPINTARIA
E MÓVEIS, L.DA

Sede: Devesa da Pena, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 442/
771103; identificação de pessoa colectiva n.º 500691193; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2011113245

FONSECA & COSTA — COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Rua da Estrada Nacional 206, 1534, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1369/
880830; identificação de pessoa colectiva n.º 502027347; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905221

IMESL — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Areal, Vila Frescainha, São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3165;
identificação de pessoa colectiva n.º 504109090; data da apresen-
tação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2007356686

EPUR — ASSESSORIAS DE URBANISMO
E ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, 254, 1.º, direito,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1186;
identificação de pessoa colectiva n.º 501872701; data da apresen-
tação: 01072005.

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

A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa Carvalho.
2007905094

RAFAEL & MARIA EMÍLIA — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Outeiro, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4022/
20010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505486733; data
da apresentação: 05072005.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905396

VIDAL SALGADO — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, 109, 3.º, sala 17, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5076/
20030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506392317; data
da apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905400

AFONSO FERREIRA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mourisca, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5045/
20021127; identificação de pessoa colectiva n.º 506398595; data
da apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905418

XTOK — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Olivença, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5486/
20040108; data da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008082407

ENCOSTAS DO CONDADO — PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS, L.DA

Sede: Monte Real, Rio Côvo, Santa Eulália, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5379/
20030804; identificação de pessoa colectiva n.º 506612406; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007338238

TÊXTIL MIRANDA & BRIOTE, L.DA

Sede: Gandra, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2540/
950216; identificação de pessoa colectiva n.º 503363839; data da
apresentação: 04072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008085503

GABINETE DE CONTABILIDADE DE LINHARES, L.DA

Sede: Urb. das Calçadas, Edifício América, loja L, cx. 148,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1582/
891108; identificação de pessoa colectiva n.º 502243198; data da
apresentação: 04072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007338726

PRIMOS FERREIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sampaio, Fonte Coberta, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5186/
20021016; identificação de pessoa colectiva n.º 506128008; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2007338190

SEQUIADENSEPNEUS — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Boucinha, Sequiade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4777/
20020426; identificação de pessoa colectiva n.º 505923300; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2007338211

ANIMUS — CRIAÇÃO DE MODA — IMPORT EXPORT, L.DA

Sede: Outeiro, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2699/
951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503566497; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2008084540

BECRIMO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Outeiro, lote 3, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5485/
20040107; data da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2008084523

BECRI — MALHAS E CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Outeiro, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 753/
830315; identificação de pessoa colectiva n.º 501371631; data da
apresentação: 01072005.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2008084531

TOPCELOS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de D. José Domenech, 149, Edifício Ribeiros,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3851/
20010124; identificação de pessoa colectiva n.º 505223368; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905353

RAINHA PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 94, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 815/
840925; identificação de pessoa colectiva n.º 501488995; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905345

ESPAÇO LIVRE — ACTIVIDADES OCUPACIONAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Júlio Vieira Ramos, 72,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4952/
20020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506112772; data
da apresentação: 04072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008082466

EQUICELOS — EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Júlio Vieira Ramos, 72,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4196/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505536560; data
da apresentação: 04072005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008082490

ESPAÇOS CRUZADOS — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Júlio Vieira Ramos, 72,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4197/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505534509; data
da apresentação: 04072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008082458

SIMÃO & OLGANDO, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 623/
810420; identificação de pessoa colectiva n.º 501144137; data da
apresentação: 04072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005906433

CARLOS ALBERTO LOPES VINTENA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vilar, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4366/
20010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505736632; data
da apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008090744

INÉRITOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vilar, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2872/
960927; identificação de pessoa colectiva n.º 503748170; data da
apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008362760

ANTÓNIO LÚCIO SILVA & FERNANDES, L.DA

Sede: Estrada, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3639/
20000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504901940; data
da apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008091279

TECOGALO — TECTOS FALSOS, L.DA

Sede: Igreja, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5170/
20020911; identificação de pessoa colectiva n.º 506249379; data
da apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008090914
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VIBRA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo do Bom Jesus da Cruz, 20 a 23 de polícia,
2.º piso, frente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3888/
20010315; identificação de pessoa colectiva n.º 500040044; data
da apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008091368

PETRO — RORIZ COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Pateirão, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5215/
20030317; identificação de pessoa colectiva n.º 506507785; data
da apresentação: 05072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008090701

PORCELANAS AVENIDA DE PINTO & SALGUEIRO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos, São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1828/
910107; identificação de pessoa colectiva n.º 502472502; data da
apresentação: 15072005.

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

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008082024

CONFECÇÕES BARATA & GARCIA, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2000/
920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502675403; data da
apresentação: 01082005.

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

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2007919206

ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S. A.

Sede: Martim d’Além, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 575/
800229; identificação de pessoa colectiva n.º 500553408; data da
apresentação: 01082005.

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

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2008088081

ARTLABORUM — IMAGEM E PROTECÇÃO
LABORAL, L.DA

Sede: Cruto, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5015/
20020419; identificação de pessoa colectiva n.º 506087794; data
da apresentação: 01082005.

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

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2007939100

FERNANDO FERREIRA VALENTE DE ARAÚJO & C.A, L.DA

Sede: São Bento, Balugães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 636/
810623; identificação de pessoa colectiva n.º 501165860; data da
apresentação: 15072005.

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

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005914851

CARTONAGEM SANTA CRISTINA, L.DA

Sede: Capela, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1141/
870629; identificação de pessoa colectiva n.º 501844414; data da
apresentação: 15072005.

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

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2006630407

GIVEC — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2986/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503884685; data da
apresentação: 12072005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2003.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007190966

PEREIRA & PINHEIRO, L.DA

Sede: Bouça do Barreiro, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2014/
920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502705167; data da
apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007356783

ESTAMPARIA TÊXTIL FALCÃO DE MACEDO
& FALCÃO, L.DA

Sede: Calçadas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1751/
900814; identificação de pessoa colectiva n.º 502399406; data da
apresentação: 30062005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008379698
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DAVINEYARTES — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Urb. das Calçadas, Edifício Diamante, lote 53,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3778/
20001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505126567; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005388394

CENTRO ÓPTICO 91 — SERVIÇOS ÓPTICOS, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 91 a 93, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5542/
20040318; data da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007344424

ESCOLA DE CONDUÇÃO PONTE NOVA, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, Vila Frescainha, São Pedro,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3588/
20000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504704559; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007169010

ANDREA BRITO — EMPRESA DE CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5151/
20020708; identificação de pessoa colectiva n.º 506228444; data
da apresentação: 30062005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007184885

FÁBRICA DE MALHAS RIFERTEX, L.DA

Sede: Tomadia, Rio Covo, Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 857/
850709; identificação de pessoa colectiva n.º 501517960; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008084922

J. L. CUNHA, L.DA

Sede: Corujo, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4903/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º 504974483; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008088634

T. S. C. — MALHAS, L.DA

Sede: Avenida das Barreiras, Tamel, São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4860/
20020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505970872; data
da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008088707

CARVALHO, INÁCIO, ESTEVES,
DUARTE & ARAÚJO, S. A.

Sede: Mereces, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3462/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504483196; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008082237

CLÍNICA DO SENHOR DA CRUZ DE BARCELOS, L.DA

Sede: Mereces, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 778/
830916; identificação de pessoa colectiva n.º 501410791; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008082202

MODUS MOLDURAS, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 315, rés-do-chão,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3474/
990629; identificação de pessoa colectiva n.º 504436970; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2010242270

CARVALHO & MACIEL, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos, São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1786/
901012; identificação de pessoa colectiva n.º 502427612; data da
apresentação: 01072005.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2004.

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008091813

DUARTE ARAÚJO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Adega, Edifício da Escola, Vila Frescainha,
São Pedro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3881/
20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505356236; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008089320

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR. RUI RICARDO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 1, 2.º,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5168/
20020920; identificação de pessoa colectiva n.º 506228487; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905310

MARTINS & PEREIRA — SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Venda, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4793/
20020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505873079; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2006633244

ARAÚJO & NOGUEIRA — REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Sede: Fornos, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4794/
20020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505583232; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2006592173

A. F. FÁBRICA DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Justamonte, Bastuço, São João, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2673/
951027; identificação de pessoa colectiva n.º 503532037; data da
apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2006592246

HIBERRUMO — CONTABILIDADE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Sede: Edifício Sardoal Residence, fracção H, Barreiro,
Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5537/
20040315; identificação de pessoa colectiva n.º 506828158; data
da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2010252080

CONSTRUÇÕES MOREIRA DE SÁ & MIRANDA, L.DA

Sede: Brirães, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5588/
20040517; data da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2008085023

MINI-MERCADO GALEGOS SÃO MARTINHO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos, São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1691/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502325879; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2006608355

MOTA & FARIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vieiros, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5618/
20040715; data da apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2005681458

SOLICÁVADO — SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
E MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Quintão, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3328/
981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504262068; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2005681377
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OLICERÂMICA, L.DA

Sede: Quintães, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2743/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503613029; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2005681334

CERÂMICA GRILO DE MACHADO & PEREIRA, L.DA

Sede: Quintão, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1618/
900119; identificação de pessoa colectiva n.º 502271949; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2006608436

DUARTE ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paço Velho, caixa 133, Vila Frescaínha, São Pedro,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3458/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 504478281; data da
apresentação: 05072005.

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

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008089312

OURIVESARIA E RELOJOARIA CARVALHO
& FILHOS, L.DA

Sede: Largo do Bom Jesus da Cruz, 14, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 381/
760913; identificação de pessoa colectiva n.º 500616833; data da
apresentação: 27072005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2003.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005914584

MUNDIPERFIL — PERFILAGEM A FRIO, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3407/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504493582; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905361

IMOBILIÁRIA SILVESTRE & CRUZ, S. A.

Sede: Barreiros, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2165/
921228; identificação de pessoa colectiva n.º 502912162; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905370

J. FERREIRA LOPES, INDÚSTRIA CONFECÇÃO, L.DA

Sede: Porto Carreiro, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1779/
900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502417218; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008377423

DAVID & CARVALHO, MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3824/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 504759264; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008377407

MARIMANDO — ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Centro Comercial de Apoio, Rua do Visconde de Leiria, 26,
rés-do-chão, fracção Q, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1756/
900821; identificação de pessoa colectiva n.º 502400668; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008091694

TRIOPÇÃO — DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS
BANCÁRIOS E DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de Olivença, 324, Arcozelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5675/
20041018; identificação de pessoa colectiva n.º 507001320; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2010252098

COUTADA & MARQUES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Devesas, Tregosa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4423/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505679256; data
da apresentação: 01072005.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2007919192

PICAMPOS — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Vilar, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4335/
20010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505616777; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2007919184

CONFECÇÕES NEGANGA, L.DA

Sede: Aldeia de Cima, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 826/
841108; identificação de pessoa colectiva n.º 501528512; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2007919176

PICHELARIA NUNO LINHARES MACHADO, L.DA

Sede: Gandarela, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3563/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 502108851; data da
apresentação: 04072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007905388

ETEVIMOL — EMPRESA TÊXTIL DE VILAR
DO MONTE, L.DA

Sede: Espanadeira, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 430/
770720; identificação de pessoa colectiva n.º 500667764; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008088057

CRISTALÓPTICA, L.DA

Sede: Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 65,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3798/
20001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505157322; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008088065

GOMES & LOPES, L.DA

Sede: Largo do Dr. Martins Lima, 18, 1.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 336/
750614; identificação de pessoa colectiva n.º 500328811; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008088030

ESTAMPARIA RALOPE, L.DA

Sede: Gandra, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 742/
821027; identificação de pessoa colectiva n.º 501322191; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008088022

COUTO ROCHA — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Boavista, Aldreu, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4805/
20020423; identificação de pessoa colectiva n.º 506000800; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007190958

MACEDO & ARAÚJO, L.DA

Sede: Boela, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4572/
20011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505682800; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008368327

MANUEL & CASIMIRO — ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Calvário, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3872/
20010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505318857; data
da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008368335

MIXGRAF — AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, loja 41, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4217/
20010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505602849; data
da apresentação: 01072005.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao
ano do exercício de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008088014

PAULO & SANDRA SÁ — EMBALAMENTO TÊXTIL, L.DA

Sede: Aldeia Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5590/
20040518; data da apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008088073

PEREIRA, COSTA & VIEIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Pais, 58 e 60, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 749/
830218; identificação de pessoa colectiva n.º 501354271; data da
apresentação: 01072005.

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

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2008091678

DIPH, DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA HU-
MANA — OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES, FORMA-
ÇÃO E APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Sede: Edifício Sardoal Residence, fracção H, Barreiro,
Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5536/
20040315; data da apresentação: 01072005.

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

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2010252110

TRANSPORTES J. MIRANDA & C.A, L.DA

Sede: Monte da Poça, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3131/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504047337; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010374770

M. SOARES — COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Seara, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3366/
981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504410008; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010374762

TERROFIL — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS VITIVINÍCOLAS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Silveiros

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3099/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 504004840; data da
apresentação: 30062005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do 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. 2010374789

BRAGA

ABÍLIO SANTANA RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Estação, 23, 1.º, direito, distrito de Braga,
concelho de Braga, freguesia de Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500585369; inscrição n.º 3; número e data da apre-
sentação: 31/20050620; pasta n.º 2615.

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.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010242378

ABÍLIO AZEVEDO COUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Shopping Santa Cruz, loja 60, 1.º,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 505520109;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 530/050628; pasta
n.º 7561.

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

31 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 2006592912

A BRILHANTINO — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Lugar da Igreja, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 504087754;
inscrição n.º 5; data da apresentação: PC 1664/20051230; pasta
n.º 5795.

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

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005695475

RESIORMA — GESTÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Sede: Rua dos Irmãos Sousa, 28, rés-do-chão,
4715-246 Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506420507;
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 6/050901; pasta
n.º 8845.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010254260
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JOSÉ MANUEL & CASTRO, L.DA

Sede: Praceta de Pedro da Rocha, 11,
4715-294 Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506034879;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/20050725; pasta
n.º 8145.

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

10 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002021279

GRAÇAMINHO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Lugar da Rua, distrito de Braga, concelho de Braga,
freguesia de Padim da Graça

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506132919; inscrição n.º 3; número e data da apre-
sentação: 5/20050727; pasta n.º 8539.

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.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2010266943

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; pasta
n.º 9933.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
transformação da sociedade.

Data da deliberação: 15 de Dezembro de 2005.
O pacto social fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Minho Bus — Transportes do
Minho, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praça da Es-
tação Rodoviária, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de Bra-
ga.

2 — A gerência da sociedade poderá mudar a sede social para outro
local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de
representação, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a actividade da indústria de transportes de auto-
móveis de passageiros e de carga.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 336 688,58 euros e corresponde a
uma quota única de que é titular a sociedade Transdev — Transportes
Rodoviários Portugueses, SGPS, S. A.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete a dois
ou mais gerentes, continuando nomeados, Dominique Paul Just Auguste
Gaythier, Jean Michel Raoul Nanty e Manuel Fernando Moreira Gens.

2 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e de um procurador da sociedade,

nos termos e limites do respectivo mandato;

c) Pela assinatura de dois procuradores, também nos termos e limi-
tes do respectivo mandato.

3 — Para os actos de mero expediente basta a assinatura de qual-
quer dos gerentes ou dos procuradores mandatados pela sociedade.

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 ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedade por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012309283

RODRIGUES & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Largo de São João do Souto, Edifício Janes, 14 e 15,
lojas 7 e 8, 4700-326 Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 506109445;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/051230; pasta
n.º 8248.

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.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012284396

COIMBRA
TÁBUA

PADARIA, PASTELARIA E SNACK-BAR
AÇOREANA — BRITO & MACHADO, L.DA

Sede: Praceta do Palácio da Justiça,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 336/
970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503918970; inscri-
ção n.º 6; número e data da prestação de contas: PC 49 de 050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209830

FARO
PORTIMÃO

NAIL BY NAIL — ESTÉTICA BELEZA
DE MÃOS E UNHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4571/
040806; identificação de pessoa colectiva n.º 507064259.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763547

FERNANDO VIEGAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4219/
030106; identificação de pessoa colectiva n.º 506384810.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763750
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ENGIURB — ENGENHARIA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2071/
900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502304910.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2003098739

PARCELATUR — ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3567/
000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504974831.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2003098747

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA
DE SANTA CATARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3114/
970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503889733.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2009536100

ALZIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3651/
001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505171864.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2009536053

SOUSA & AMARO — TRAJES DE CERIMÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3657/
001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505189208.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2009536061

PROVE — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1546/
870210; identificação de pessoa colectiva n.º 501783288.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2009536070

GONÇALVES & MARQUES — CONTABILISTAS
E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3496/
991230; identificação de pessoa colectiva n.º 504800957.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2009536096

CARLOS VICENTE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1158/
830322; identificação de pessoa colectiva n.º 501364307.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763717

ARADE-SOL, SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1782/
880615; identificação de pessoa colectiva n.º 501996958.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2009536088

CARMANOS — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1722/
880318; identificação de pessoa colectiva n.º 501950303.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763725

CAFERFONTE — EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES
SNACK-BARES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2558/
930331; identificação de pessoa colectiva n.º 502974125.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763695

ANADIRO FERNANDO & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2823/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503400998.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763571

SÍLVIA & IZIDRO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2152/
900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502376430.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763539

CLARINHA JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2438/
920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502783109.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2007646501
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RESTAURANTE MIRA VAU — VIANA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2173/
900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502391766.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763512

RAMOS VIEIRA — EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2518/
921217; identificação de pessoa colectiva n.º 502900237.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763520

PEDRO M. FREITAS, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3196/
980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504055712.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763504

MORGADO DA PENINA — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2968/
960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503699080.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763474

JOÃO ROSA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3864/
010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505636760.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006763423

MATOS & MÁRIO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1305/
850204; identificação de pessoa colectiva n.º 501492372.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006762729

PLANO D’PORMENOR — ENGENHARIA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4276/
030409; identificação de pessoa colectiva n.º 506540049.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009542550

RIBEIRA-PRAIA — SOCIEDADE TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4120/
020715; identificação de pessoa colectiva n.º 506214338.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2007143011

MARCOLDA — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1761/
880511; identificação de pessoa colectiva n.º 501980431.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003110720

DUNAS E MARACHIQUE — ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
E CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 450/
030818; identificação de pessoa colectiva n.º 506676609.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005571660

LOURENÇO SOUSA FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3794/
010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505447657.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003110747

MÓVEIS BAIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3216/
980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504080580.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003110739

ESPAÇO SAÚDE E BELEZA DE OLIVEIRA & CUNHA
DERMOCOSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3983/
02201; identificação de pessoa colectiva n.º 505946343.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009537610

UNIJUNCO — SOCIEDADE TRANSFORMADORA,
DE JUNCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1666/
871117; identificação de pessoa colectiva n.º 501807255.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 107 — 2 de Junho de 200610 892-(162)

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009532856

LARANJO CALÇADAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3789/
010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505456397.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009540263

ALGARFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1764/
880518; identificação de pessoa colectiva n.º 501983473.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006762826

CONSÓCIO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1076/
820602; identificação de pessoa colectiva n.º 501268367.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2007645572

QUINTA DO ALTO ALFARROBAL — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1057/
820407; identificação de pessoa colectiva n.º 501256393.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2007645440

RIGOTÉCNICA — SISTEMAS TÉCNICOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3598/
000608; identificação de pessoa colectiva n.º 504929674.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2007130173

DIENSINO — EDUCAÇÃO E LARES DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3165/
971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503993590.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009532104

SATISFAÇÃO GASTRONÓMICA — CAFÉ,
RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4611/
041108; identificação de pessoa colectiva n.º 507097629.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009790472

CENTRO DE CARDIOLOGIA DE PORTIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1797/
880778; identificação de pessoa colectiva n.º 502019506.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009537602

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

HORÁCIO & MADALENA, VIEGAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Nobre, 1, 2.º, direito, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 34/851007; identificação de pessoa colectiva n.º 501584935;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20051220.

Certifico que, por escritura de 29 de novembro de 2005, foi alte-
rado artigo 3.º do pacto social da sociedade supra, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em três quotas, duas no valor nominal de 1875 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Horácio de Brito Viegas e
Maria Madalena Brito Neves Viegas, e outra no valor nominal de
1250 euros, pertencente ao sócio Gorge Neves Viegas.

O pacto social actualizado encontra-se depositado na respectiva
pasta da sociedade.

18 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2006039644

ADIL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Boaventura Passos, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 212/920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502794461;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20051214.

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

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

18 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2006039660

EDUARDO PINTO CONTREIRAS & FILHOS, L.DA

Sede: Peral, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 442/20040120; identificação de pessoa colectiva
n.º 500091360; inscrição n.º 13 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 1/20051028 e 2/
20051223.

Certifico que foi nomeado órgão de fiscalização:
Fiscal único efectivo: Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados,

SROC, L.da, representada pelo sócio João Miguel Pinto Galvão, casa-
do, Rua do General Humberto Delgado, 23, Faro.

Fiscal único suplente: José Luís Guerreiro Nunes, casado, Largo de
Alberto Sampaio, 3-A, Linda-a-Velha.

Data da deliberação: 1 de Janeiro de 2001.

Certifico ainda que foi alterado o projecto de fusão, quanto a só-
cios e quotas:

1) Valdemiro Pinheiro Bispo — 697 268,51 euros;
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2) Maria Eduarda da Luz Contreiras Pinheiro Bispo —
118 361,10 euros;

3) Filipe Duarte Contreiras Bispo — 184 370,39 euros.

18 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2006039652

JOEMI — PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 190/911030; identificação de pessoa colectiva
n.º 502639164; data da apresentação: 16122005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

18 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2006039253

JUSTINO & GEORGINA, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, 23, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 123/880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502037580;
data da apresentação: 16122005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

18 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2006039679

EUROPISCINAS, L.DA

Sede: Corotelo, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrícula
n.º 106/880203; identificação de pessoa colectiva n.º 501956840;
data da apresentação: 16122005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

18 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2006039245

GUARDA
GOUVEIA

IG — ESCOLA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 431/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504493922.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 2004666153

LEIRIA
ALCOBAÇA

PROARMARIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4040;
identificação de pessoa colectiva n.º P-507494792; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20051222.

Certifico que por Isabel Margarida Paulo Marques, casada com Paulo
Manuel Cardoso Baptista na comunhão de adquiridos, foi constituída
uma sociedade por quotas unipessoal, que passa a reger-se pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Proarmario, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede social na Avenida do Professor
Joaquim Vieira Natividade, lote 1, loja 45, freguesia de Alcobaça, con-
celho de Alcobaça.

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 em projectos, decoração, importa-
ção, exportação e comércio de artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia, Isabel Margarida Paulo Marques.

2 — À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia, Isabel Margarida
Paulo Marques, que desde já fica nomeada gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

Conferi, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Sónia
Conceição. 2010081412

GONÇALSTORE — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE DECORAÇÃO E LAZER, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4039;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506985415; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20051222.

Certifico que por Celso Clemente Gonçalves, casado com Sílvia
Alexandre Vilares Marquês Gonçalves na comunhão de adquiridos, foi
constituída uma sociedade por quotas unipessoal, que passa a reger-se
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma GONÇALSTORE — Comércio de Pro-
dutos de Decoração e Lazer, Unipessoal, L.da
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2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Gaiata, Urbanização Quintal
Novo, lote 5, 2.º, esquerdo, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

§ 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

O objecto da sociedade consiste na distribuição, comercialização,
importação e exportação de produtos de decoração e lazer, jardim,
casas pré-fabricadas em madeira, pedras rústicas e outras e ainda de
todos os tipos de materiais de construção.

4.º

O capital social é de 10 000 euros, em dinheiro, correspondente a
uma quota única de igual valor nominal pertencente ao sócio, Celso
Clemente Gonçalves, apenas realizado quanto a metade, devendo os
restantes 5000 euros ser realizados até 31 de Dezembro de 2005.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio único, desde já
nomeado, ou de estranho a nomear em assembleia geral, sendo bas-
tante a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

6.º

Fica desde já autorizado o sócio único a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto social
e observar a forma escrita.

8.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 200 000 euros.

9.º

Poderá ainda a gerência proceder desde já ao levantamento da quan-
tia correspondente ao montante do capital social realizado, da cota
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.

Conferi, está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Sónia
Conceição. 2010081404

VÁRIOS SABORES — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3797;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/20051107.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os identificados João Carlos Barbosa dos Santos, Luís
Filipe Barbosa Santos e Paulo Alexandre Serralheiro Mateus.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pelas assinaturas de dois gerentes.

Conferi, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta do Conservador, Sónia Con-
ceição. 2010081935

LEIRIA

CONSTÂNCIO — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua Principal, 1500, Carrasqueira, Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 505782740; ins-

crição n.º 3; número e data da apresentação: 78/20051229; pasta
n.º 8319.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que reforçou o ca-
pital e alterou o pacto quanto aos artigos 4.º e 6.º, cuja redacção é a
seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 300 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Eduardo Jorge
Constâncio, uma do valor nominal de 10 000 euros, pertencente à
sócia Maria Celeste Carreira Andrino Constâncio, e três do valor
nominal de 100 euros cada, uma de cada um dos sócios Vera Mónica
Andrino Constâncio, Marco Paulo Andrino Constâncio e Tânia Sofia
Andrino Constâncio.

6.º

1 — ..............................................................................................
2 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Tânia Sofia Andrino

Constâncio, mantendo as suas funções de gerente os sócios Eduardo
Jorge Constâncio e Maria Celeste Carreira Andrino Constâncio.

3 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, pela intervenção do gerente Eduardo Jorge Constâncio, ou
pela intervenção da gerente Maria Celeste Carreira Andrino
Constâncio, conjuntamente com um dos restantes gerentes.

4 — ..............................................................................................

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009032250

VERIFER, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Outeiro da Fontinha, 12, Canais,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 502490861; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20051229; pasta
n.º 3446.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que reforçou o ca-
pital e alterou o pacto quanto aos artigos 2.º, 3.º e 4.º, cuja redacção
é a seguinte:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Outeiro da Fontinha, 12, no
lugar de Canais, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.

§ único ..........................................................................................

3.º

A sociedade passa a ter por objecto: construção e reparação de
edifícios, obras públicas, comércio, por grosso e a retalho, de mate-
riais de construção, compra e venda de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000 de euros,
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 600 000 euros,
pertencente ao sócio Virgílio Vieira Veríssimo, e uma do valor nomi-
nal de 400 000 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Dias
Ferreira Vieira.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033817

FAMPLAC — MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 501051090;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20051227; pasta n.º 1950.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente Fernando de Jesus Inácio, por ter renunciado, em 20 de
Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2009033221
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CONSTRUTORA DA CARANGUEJEIRA
CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 503817929;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20051227; pasta n.º 5408.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente Paulino do Rosário Pereira Calças, por ter renunciado, em
26 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2009033272

LEIRIMAR — COMÉRCIO DE BACALHAU
E SEUS DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua de Verde Pinho, lote 9, 1.º, direito,
Vale Sepal, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 502389621; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20051230; pasta
n.º 3270.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 15 de Dezembro de 2005.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033540

LÚCIA TELES — ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Rua de Vale de Lobos, Edifício Vale de Lobos, loja 24,
Guimarota, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 506277550; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20051229; pasta n.º 8522.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente Lúcia Maria de Almeida Teles, por ter renunciado, em 13 de
Dezembro de 2005.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033426

RUBYLIMA — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Avenida da Cidade de Maringá, Centro Comercial Maringá,
loja 10, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 505928183; ins-
crições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 7 e 8/20051230;
pasta n.º 8530.

Certifico que foi nomeado para secretário Luís Francisco Moreira
Gaspar e para suplente Carlos Manuel Carvalheira Barbeiro, e ainda
dissolvida e encerrada a liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 20 de Dezembro de 2005.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033531

LEIRICONVERTER — COMPRA E VENDA
DE BENS USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 505262207;
inscrição n.º 3, averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 6, 7, 9 e 11/20051227; pasta
n.º 7304.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi reforçado o
capital e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
140 000 euros, correspondente à soma de quatro quotas iguais de

35 000 euros cada, pertencentes a cada um dos sócios, Maria Marga-
rida Fachada Matias, Luís Augusto Nogueira Gaspar Ribeiro, Vasco
Alexandre Nunes Miranda e Luísa Maria Aleixo Rodrigues Fernandes
Miranda.

Mais certifico que cessaram funções de gerente Luís Augusto No-
gueira Gaspar Ribeiro e Vasco Alexandre Nunes Miranda, por terem
renunciado, em 12 de Dezembro de 2005, e foi alterado o contrato
quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e ao artigo 4.º, os quais passaram a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
140 000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 70 000 euros
cada, pertencentes a cada um dos sócios, Marco André Simões Bértolo
e Cati Gil Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, fica a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
Marco André Simões Bértolo e Cati Gil Pereira.

2 — Para obrigar a sociedade, nos seus actos e contratos, basta a
assinatura de um gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

11 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2009033256

TECTOS DO LIZ — COMERCIALIZAÇÃO E APLICAÇÃO
DE TECTOS, L.DA

Sede: Rua do Canto, 2, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 505469049; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20051230; pasta
n.º 7501.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 13 de Dezembro de 2005.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033566

CONSTRUÇÕES CIVIS — JAIME CLARA
ALVES & FILHO, L.DA

Sede: Serra de Porto de Urso, Monte Real, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 502020075; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20051230; pasta
n.º 2635.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 30 de Novembro de 2005.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033523

CINDAFIL — COMÉRCIO DE FIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 501927255;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 11, 13 e 14/20051228; pasta n.º 2484.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessaram fun-
ções de gerentes Carlos de Carvalho Barbosa Machado e Anabela da
Silva Alves Batista, por terem renunciado, em 28 de Setembro de 1998;
e foram designados gerentes António Francisco Pedrosa e Maria Pre-
ciosa Carreira Domingues Pedrosa, por deliberação de 28 de Setem-
bro de 1998.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2009033345
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PROMOR — ABASTECEDORA DE PRODUTOS
AGRO PECUÁRIOS, S. A.

Sede: Boa Vista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Número de identifica-
ção de pessoa colectiva e número de matrícula: 500223670; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20051229; pasta n.º 936.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram recondu-
zidos os órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, por deliberação
de 9 de Abril de 2005:

Conselho de administração:
Adelino Pereira Ferreira, casado;
Manuel Marques Ferreira, casado;
Ramiro das Neves David, casado.
Conselho fiscal:
Valentim Antunes de Sousa, casado.
Cargo: presidente.
Luís Filipe Paraíso Faria Lopes, casado.
Cargo: vogal.
Matos, Soares & Vaz, SROC.
Cargo: vogal.
Suplentes do conselho fiscal:
Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz, casado, revisor oficial de

contas.
Fernando Paulo Fernandes Faria, casado.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033434

CEFAL — CERÂMICA DE FAMALICÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 500264392;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
9/20051228; pasta n.º 411.

Certifico foi deliberada a aprovação do projecto de fusão da socie-
dade em epígrafe, em 5 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2009033329

IJR — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 505146592;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20051229; pasta
n.º 7187.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o contrato quanto ao corpo do artigo 3.º, o qual passa a ter a redac-
ção seguinte:

3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobiliários
para revenda e o aluguer de equipamentos de terraplenagens e trans-
portes.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2009033400

AROMAS DO LIZ — CAFÉ E SNACK-BAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7216/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505201542; nú-
mero e data da apresentação: D-1809/20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2002781214

BOMCAR — AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4173/
930406; identificação de pessoa colectiva n.º 502971100; número
e data da apresentação: D-1767/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033051

LEIRIENSE — HOLDING, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3444/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502490829; número
e data da apresentação: D-1766/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033043

CONSTRUÇÕES MOTA MENDES & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6781/
20000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504809873; nú-
mero e data da apresentação: D-1764/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033027

INIPOL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3570/
910611; identificação de pessoa colectiva n.º 502568160; número
e data da apresentação: D-1765/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033035

AMBIENTE — RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS
PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3138/
900327; identificação de pessoa colectiva n.º 502316403; número
e data da apresentação: D-1768/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009033078
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ÓBIDOS

HOSPEDARIA FIGUEIRA CASEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 480;
identificação de pessoa colectiva n.º 506682633; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20051228.

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: 30 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 2004227958

ALBARUK — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 506;
identificação de pessoa colectiva n.º 506896463; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20051227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
n.º 2 do artigo 1.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — ..............................................................................................
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 115, rés-do-

-chão, direito, fracção D, na localidade e freguesia de Gaeiras, conce-
lho de Óbidos.

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

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 2004227940

HORÁCIO MARQUES, CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 551;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051227.

Certifico que Horácio José Costa Marques, casado com Maria Te-
resa Canteiro Canedo Marques na comunhão de adquiridos, constituiu
uma sociedade unipessoal por quotas, a qual se passará a reger pelos
artigos constantes do pacto a seguir reproduzido:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Horácio Marques, Construção Civil,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede sita na Rua das Eiras, 6, Olho
Marinho, 2510 Óbidos.

§ único. Por simples decisão da gerência, poderá a sede social ser
mudada para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar e encerrar agências, sucursais,
filiais e outras formas de representação em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividades de construção civil, com-
pra e venda de bens imobiliários.

A sociedade pode associar-se com outras sociedades, ainda que com
diferente objecto social ou reguladas por leis especiais, bem como fazer
parte de agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é constituído por uma única quota do mesmo valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade serão designa-
das por decisão do único sócio, Horácio José da Costa Marques.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
liberado pelo único sócio, podendo a remuneração consistir numa
participação nos lucros da sociedade.

3 — É desde já designado gerente o único sócio, Horácio José da
Costa Marques.

4 — A sociedade obriga-se com a assinatura do único sócio, Horá-
cio José da Costa Marques.

ARTIGO 5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 2004227923

PORTO DE MÓS

FAUSTO BEATO PIRES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1244/970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503836796.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Conservadora, Susana Maria Marques
Tomás. 2010184416

REBELO, CARNEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 53/
610228; identificação de pessoa colectiva n.º 500228116; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 1, 2 e 3/051229.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Manuel Casaleiro Cordeiro, por renúncia, em 7 de
Novembro de 2005, e foi alterado o contrato, tendo, em consequên-
cia, o artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao quíntuplo do capital social.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010199650

CABOPOL — INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A., CLEAN
COMPOUNDS — INDÚSTRIA DE POLÍMEROS, S. A.,
SIMALA INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrículas
n.os 1143/950510; 1274/970716; e 1504/20000512; identificação
de pessoa colectiva n.os 503416002; 503920428; 500219648; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 4/20051218.

Certifico que, relativamente às sociedades em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de projecto de fusão, por incorporação, cujo teor é o
seguinte:

Projecto de fusão:
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: Cabopol — Indústria de Compostos, S. A.
Sociedades incorporadas: Clean Compounds — Indústria de

Polímeros, S. A., e Simala Indústria de Compostos, S. A.
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Alteração projectada na sociedade incorporante: nenhuma.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010199685

CLEAN COMPOUNDS — INDÚSTRIA DE POLÍMEROS, S. A.,
CABOPOL — INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A.,
SIMALA INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrículas
n.os 1274/970716; 1143/950510; e 1504/20000512; identificação
de pessoa colectiva n.os 503920428; 503416002; 500219648; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20051218.

Certifico que, relativamente às sociedades em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de projecto de fusão, por incorporação, cujo teor é o
seguinte:

Projecto de fusão:
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: Cabopol — Indústria de Compostos, S. A.
Sociedades incorporadas: Clean Compounds — Indústria de

Polímeros, S. A., e Simala Indústria de Compostos, S. A.
Alteração projectada na sociedade incorporante: nenhuma.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010199715

SIMALA INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A., CABOPOL —
INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A., CLEAN COMPOUNDS —
INDÚSTRIA DE POLÍMEROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrículas
n.os 1504/20000512; 1143/950510; e 1274/970716; identificação
de pessoa colectiva n.os 500219648; 503416002; 503920428; ins-
crição n.º 26; número e data da apresentação: 3/20051218.

Certifico que, relativamente às sociedades em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de projecto de fusão, por incorporação, cujo teor é o
seguinte:

Projecto de fusão:
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: Cabopol — Indústria de Compostos, S. A.
Sociedades incorporadas: Simala Indústria de Compostos, S. A., e

Clean Compounds — Indústria de Polímeros, S. A.
Alteração projectada na sociedade incorporante: nenhuma.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010199677

LISBOA
AMADORA

ÓPTICA CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1834;
identificação de pessoa colectiva n.º 500207666; depósito:
28.06.2005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2011206723

ANTUNES & HENRIQUES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4366;
identificação de pessoa colectiva n.º 501288317; 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 referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008618005

AUGUSTO POLIDO NEVES — AFAGAMENTOS
E PINTURAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 503816078; depósito:
24.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008621472

SILVA & RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5103;
identificação de pessoa colectiva n.º 501277439; depósito:
18.08.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005820253

LARPEÇAS — ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 502069023; depósito:
17.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008572110

CLASSICONTA — CONTABILIDADE
E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 438;
identificação de pessoa colectiva n.º 500719560; depósito:
26.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2004337710

IMOPROMHAB — PROMOÇÕES, HABITAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 975;
identificação de pessoa colectiva n.º 505291088; depósito:
19.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008197360
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HERMES & FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 474;
identificação de pessoa colectiva n.º 500923361; depósito:
17.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005446777

COPY HOUSE — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 360;
identificação de pessoa colectiva n.º 504203517; depósito:
14.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009403045

CENARIFIXET — CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 555;
identificação de pessoa colectiva n.º 506367533; 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 referente ao exercício de 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006214381

CARLOS FRADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 092;
identificação de pessoa colectiva n.º 505628996; depósito:
27.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente aos exercícios de 2001, 2002 e 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006758160

PCT — PROJECTOS E CONSULTORES
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 404;
identificação de pessoa colectiva n.º 505170434; depósito:
16.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008537285

HELLO KIDS — ENSINO DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 503;
identificação de pessoa colectiva n.º 506268845; depósito:
23.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2001146183

PRIVATE — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13
326; identificação de pessoa colectiva n.º 506046389; 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 referente ao exercício de 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006699830

FERCALDEIRA — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 340;
identificação de pessoa colectiva n.º 506143503; depósito:
17.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006716735

FRUFRESH — SOCIEDADE COMERCIAL
DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 991;
identificação de pessoa colectiva n.º 504059718; 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 referente ao exercício de 2003.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009222237

FREEPLAY — EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 407;
identificação de pessoa colectiva n.º 505353083; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008539172

MANUEL & PATEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 305;
identificação de pessoa colectiva n.º 505244187; depósito:
27.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente aos exercícios de 2001, 2002 e 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009418778

VOLEIFLOR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9295;
identificação de pessoa colectiva n.º 503403652; depósito:
25.06.2004.
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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 referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005747297

SANTOS, SOUSA & SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 838;
identificação de pessoa colectiva n.º 504528475; depósito:
29.06.2005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009835123

CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS,
CÂNDIDO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6044;
identificação de pessoa colectiva n.º 502034424; 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 referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2002502536

NARCISO & ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6088;
identificação de pessoa colectiva n.º 502049596; depósito:
25.10.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2004762411

BELSECO — LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7329;
identificação de pessoa colectiva n.º 502605189; 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 referente ao exercício de 2003.

2 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Rodri-
gues. 2008528910

ATAÍDE, MOTA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4555;
identificação de pessoa colectiva n.º 501365753; depósito:
29.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006461605

TRANSPORTES ILSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3497;
identificação de pessoa colectiva n.º 500449465; depósito:
29.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008603733

RITA AMÉLIA DOS REIS CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1486;
identificação de pessoa colectiva n.º 500566780; depósito:
14.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006532677

DIAS & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 667;
identificação de pessoa colectiva n.º 500850267; depósito:
24.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2000783040

I. F. DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 459;
identificação de pessoa colectiva n.º 500528977; 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 referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2002941084

EURO STEWART PORTUGAL — ACTIVIDADES
FUNERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 262;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980633; depósito:
02.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008546780

EURO STEWART PORTUGAL — ACTIVIDADES
FUNERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 262;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980633; depósito:
01.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008546772

KIMBERLY — CLARK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 166;
identificação de pessoa colectiva n.º 501866663; depósito:
07.02.2005.
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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 referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008439380

SOBREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 308;
identificação de pessoa colectiva n.º 503862746; 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 referente ao exercício de 2003.

13 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2007479494

MACSINAL — SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9988;
identificação de pessoa colectiva n.º 503722707; 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 referente ao exercício de 2003.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008539156

ALCOBIA — DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 410;
identificação de pessoa colectiva n.º 503656933; 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 referente ao exercício de 2003.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2001015178

W. T. S. — REDES E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 911;
identificação de pessoa colectiva n.º 504186604; depósito:
14.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005830224

FOSGRUPO — GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 029;
identificação de pessoa colectiva n.º 503743216; depósito:
16.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008528251

VASMANIO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 298;
identificação de pessoa colectiva n.º 503863491; depósito:
25.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006870947

IMORUI — INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 949;
identificação de pessoa colectiva n.º 503907294; depósito:
23.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008197409

BOLO FINTO — FÁBRICA DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 238;
identificação de pessoa colectiva n.º 504640690; 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 referente ao exercício de 2003.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008539202

B. C. D. VARANDA — EMPRESA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 247;
identificação de pessoa colectiva n.º 502756179; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008204880

IMPORSTAR — SOCIEDADE TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 545;
identificação de pessoa colectiva n.º 504596780; depósito:
16.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005837555

FERNANDO B. NUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 504459856; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009402049

SOCIEDADE DE COFRAGENS E CARPINTARIA JOSÉ
MARIA GOMES & HÉLDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 504831291; depósito:
28.12.2004.
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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 referente ao exercício de 2002.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006198750

G. L. P. IBÉRICA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A EMPRESAS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9201;
identificação de pessoa colectiva n.º 503299375; depósito:
15.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente aos exercícios de 2002 e 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008191583

GRILO & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 718;
identificação de pessoa colectiva n.º 504080075; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006214292

IMORIBEIRO — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 346;
identificação de pessoa colectiva n.º 503893986; depósito:
23.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008197395

OCASIAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 348;
identificação de pessoa colectiva n.º 503833185; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008528189

DIBUGÁS — COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 174;
identificação de pessoa colectiva n.º 503285110; 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 referente aos exercícios de 2002 e 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008191591

MONOCANALIZAÇÕES — CANALIZAÇÕES
E CLIMATIZAÇÃO L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 498;
identificação de pessoa colectiva n.º 505446103; depósito:
17.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2006716700

EDIVARELA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 499;
identificação de pessoa colectiva n.º 505430266; depósito:
15.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2004815400

TÁXI ALBERTO & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 505340518; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005848735

SANTODOMO — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 461;
identificação de pessoa colectiva n.º 504831836; 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 referente aos exercícios de 2001, 2002 e 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008190536

TRIPAC — MONTAGEM E EMBALAGEM PRODUTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9240;
identificação de pessoa colectiva n.º 502884355; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009402030

EUROPE LIGHT — COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATERIAL
ELÉCTRICO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 323;
identificação de pessoa colectiva n.º 504454307; depósito:
16.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008190161
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INTEGRALCONTA — GABINETE DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 679;
identificação de pessoa colectiva n.º 501411801; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008529010

LEÃOCAR, AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8638;
identificação de pessoa colectiva n.º 503161969; 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 referente ao exercício de 2003.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008528235

HERO PORTUGAL — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
ALIMENTAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 504406728; 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 referente ao exercício de 2003.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009045491

PRODUCAL — SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8007;
identificação de pessoa colectiva n.º 502892269; depósito:
26.04.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

18 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203652

GUERRA & GONÇALVES , L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9817;
identificação de pessoa colectiva n.º 503628891; depósito:
26.04.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

18 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203651

O CHAFARIZ ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2305;
identificação de pessoa colectiva n.º 500205027; depósito:
30.03.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203647

AQUEDUTO SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9147;
identificação de pessoa colectiva n.º 503337706; depósito:
26.03.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203646

AMO VIDA TRANSPORTES DE DOENTES
E SINISTRADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9635;
identificação de pessoa colectiva n.º 503549860; depósito:
26.03.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203645

SUPERSNAK MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 997;
depósito: 30.03.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203644

SOPORSOFT SOCIEDADE PORTUGUESA
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8782;
identificação de pessoa colectiva n.º 503205230; depósito:
30.03.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203642

EUROCARNES COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3662;
identificação de pessoa colectiva n.º 500910685; depósito:
30.03.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203640

MAQUIMIRA REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5864;
identificação de pessoa colectiva n.º 501940766; depósito:
07.04.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

18 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203637
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JUEL MALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6966;
identificação de pessoa colectiva n.º 502443367; depósito:
04.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203635

CARRIÇO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 500522774; depósito:
04.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203618

LISORIENTE — COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8585;
identificação de pessoa colectiva n.º 503109380; depósito:
24.05.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203607

EURO-LABOR — LABORATÓRIOS DE SÍNTESE QUÍMICA
E DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6815;
identificação de pessoa colectiva n.º 501426604; depósito:
14.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203604

MODERNOTÉCNICA — CABLAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4654;
identificação de pessoa colectiva n.º 501426604; depósito:
11.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203603

ANTÓNIO & LINO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4606;
identificação de pessoa colectiva n.º 501269541; depósito:
28.12.1998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203579

HOSPITAL AMADORA SINTRA — SOCIEDADE
GESTORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9668;
identificação de pessoa colectiva n.º 503573663; depósito:
18.05.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203577

MUTAMBA CENTRAL — SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2713;
depósito: 13.04.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203575

JORGEINVESTE INVESTIMENTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9077;
identificação de pessoa colectiva n.º 503301868; depósito:
07.01.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203573

ANA MARIA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8579;
identificação de pessoa colectiva n.º 503109371; depósito:
13.04.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203572

CHÁ E CANELA CAFETARIA PASTELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 920;
identificação de pessoa colectiva n.º 504201158; depósito:
13.04.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203570

AQUADOMOS, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8932;
identificação de pessoa colectiva n.º 502691638; depósito:
29.07.1998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

11 de Fevereiro de 2006. — O Ajudante Principal, António Carolino
Fernandes. 3000203569
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SOUSASOM — IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9846;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649066; depósito:
99.04.30.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203615

FILISANTOS — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6573;
identificação de pessoa colectiva n.º 502274239; depósito:
99.04.30.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203612

CHIBICAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931390; depósito:
99.04.30.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203610

A TRANSPORTADORA CENTRAL DE CARENQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6108;
identificação de pessoa colectiva n.º 502062975; depósito:
98.07.27.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203602

ESPÍRITO SANTO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4290;
identificação de pessoa colectiva n.º 501231170; depósito:
99.04.13.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203599

MINEVES — APERITIVOS E FRUTOS SECOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9164;
identificação de pessoa colectiva n.º 503361100; depósito:
99.04.12.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203597

GONÇALVES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9670;
identificação de pessoa colectiva n.º 503572713; depósito:
99.04.12.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203596

EUROPERFIL — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8554;
identificação de pessoa colectiva n.º 502643714; depósito:
98.11.23.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203594

REALISTAS — URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4257;
identificação de pessoa colectiva n.º 501210865; depósito:
99.04.08.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203591

QUIOSQUE DOS FRANCISCOS — COMÉRCIO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9985;
identificação de pessoa colectiva n.º 503711209; depósito:
99.04.08.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203589

PÉROLA DA DAMAIA — CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9010;
identificação de pessoa colectiva n.º 503287326; depósito:
99.04.08.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203587

JUSTO VALOR — CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9151;
identificação de pessoa colectiva n.º 503336238; depósito:
99.04.08.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

7 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000203580
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VAPOREL — SOCIEDADE INDUSTRIAL METALO
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1876;
depósito: 23.12.1998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203562

AUTO BENTOS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE AUTOS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8951;
identificação de pessoa colectiva n.º 503256277; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203561

NOVA TOURS — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3487;
identificação de pessoa colectiva n.º 500858470; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203560

VALMAIS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 245;
identificação de pessoa colectiva n.º 503846716; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203559

PASTELARIA IMPÉRIO DO BOSQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9474;
identificação de pessoa colectiva n.º 503479802; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203558

LUÍS MENDES RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8001;
identificação de pessoa colectiva n.º 501952314; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203557

VESTICALÇA — VESTUÁRIO, CALÇADO
E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5584;
identificação de pessoa colectiva n.º 501800905; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203554

RESTAURANTE SNACK-BAR NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6661;
identificação de pessoa colectiva n.º 502304316; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203553

CONSTRUÇÕES SERRA 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5411;
identificação de pessoa colectiva n.º 501737677; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203551

CONSTRUSIL SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8602;
identificação de pessoa colectiva n.º 503151165; depósito:
02.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203550

PULSO & BELCHIOR — ILUMINAÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5037;
identificação de pessoa colectiva n.º 501572295; depósito:
09.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203544

MOVI-FÍSICA — CENTRO DE MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7194;
identificação de pessoa colectiva n.º 502532440; depósito:
09.06.1999.
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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 referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203541

UTAL — SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9824;
identificação de pessoa colectiva n.º 503103934; depósito:
08.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203539

ANA, NEVES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8747;
identificação de pessoa colectiva n.º 503187003; depósito:
08.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203537

ENERGIA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3401;
identificação de pessoa colectiva n.º 500803684; depósito:
08.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203536

JACINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5733;
identificação de pessoa colectiva n.º 501866264; depósito:
08.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203535

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO LOBÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4371;
depósito: 08.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203533

VIRGÍLIO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9233;
identificação de pessoa colectiva n.º 503385204; depósito:
08.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203530

CRISTÓVÃO, CUNHA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1115;
identificação de pessoa colectiva n.º 500080577; depósito:
07.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203527

EDIÇÕES IRISCOR — SOCIEDADE INDUSTRIAL
COMERCIAL EM BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3083;
identificação de pessoa colectiva n.º 500680795; depósito:
07.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203526

GRALUGI — COMÉRCIO E REVENDA DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5708;
identificação de pessoa colectiva n.º 501855416; depósito:
07.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203525

SOBOMBAS, MOTORES E BOMBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8487;
identificação de pessoa colectiva n.º 503079812; depósito:
07.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203524

LUCIANO & CARVALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 966;
identificação de pessoa colectiva n.º 504230557; depósito:
07.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203523

SERMAIL — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 298;
identificação de pessoa colectiva n.º 503705420; depósito:
07.06.1999.
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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 referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203522

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FRADE LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1653;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256454; depósito:
07.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203521

DUARTE, GUERREIRO & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4378;
identificação de pessoa colectiva n.º 501300465; depósito:
07.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203518

CONSTRUÇÕES IRMÃOS RUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7640;
identificação de pessoa colectiva n.º 502746955; depósito:
07.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203517

FIMAPAL — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO

E ELECTRODOMÉSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 501968849; depósito:
04.06.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203516

REMOTOR — COMERCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4053;
identificação de pessoa colectiva n.º 501123075; depósito:
11.02.1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203515

TÁXI ANA & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 657;
identificação de pessoa colectiva n.º 505331101; 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 referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008615383

AUTO TÁXIS SEMPRE A ANDAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8386;
identificação de pessoa colectiva n.º 500512922; depósito:
27.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008529258

CONTARAMA — GABINETE DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 238;
identificação de pessoa colectiva n.º 503845728; 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 referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008625656

BORELCONTA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6059;
identificação de pessoa colectiva n.º 502044861; depósito:
28.06.2005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008205177

F. J. GRAÇA SILVA — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503049883; depósito:
15.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2004271191

VÍTOR & JOÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 216;
identificação de pessoa colectiva n.º 501434828; depósito:
01.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008546764

SIDETI — SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8118;
identificação de pessoa colectiva n.º 501875026; depósito:
28.12.2004.
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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 referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2006477447

BOM CABAZ — SOCIEDADE DE MINIMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4828;
identificação de pessoa colectiva n.º 501472592; 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 referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008614760

SOUSASOM — IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9846;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649066; 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 referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008614778

FERNANDO BRITO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5842;
identificação de pessoa colectiva n.º 500112070; 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 referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008625648

REBOLEIRA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9719;
identificação de pessoa colectiva n.º 503589390; depósito:
16.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008204960

CILEC — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9840;
identificação de pessoa colectiva n.º 501998691; depósito:
29.06.2005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009835026

JOSÉ PALMA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1191;
identificação de pessoa colectiva n.º 500158711; 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 referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008616975

BASÍLIO & GARCIA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 036;
identificação de pessoa colectiva n.º 505068435; depósito:
22.10.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2005519430

H. A. CABRAL — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 195;
identificação de pessoa colectiva n.º 505208245; depósito:
29.06.2005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009834976

FARMÁCIA VIDAL REIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468158; 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 referente ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008614808

SOCINP — CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
NARCISO & PROJECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 231;
identificação de pessoa colectiva n.º 504571079; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/990316.

Certifico que entre Pedro Manuel Sousa Comes Narciso e Luís
Manuel Marques Projecto foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
SOCINP — Construções e Investimentos Narciso & Projecto, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Alameda dos Moinhos, lote 20, loja D, no
lugar e freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar filiais su-
cursais e outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto as seguintes actividades:
a) Construção civil e obras públicas;
b) Construção de edifícios par venda;
c) Revenda de prédios adquiridos para esse fim;
d) Actividade hoteleiras e turismo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 107 — 2 de Junho de 200610 892-(180)

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, e de
6 014 460$, correspondente à soma de duas quotas iguais de
3 007 230$, uma de cada sócio.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nos termos que previamente sejam deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos carece do
consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os
sócios em segundo, do direito de preferência, caso seja onerosa.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-
tes.

2 — Ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

Conferido e conforme.

21 de Setembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 3000203567

MEDIVEIGAS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 232;
identificação de pessoa colectiva n.º 504571001; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/990316.

Certifico que entre Alexandre José Silva Dias e Maria Cassilda Neves
Catarino Dias foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação MEDIVEIGAS — Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Conde
de Tomar, 7, 1.º, esquerdo, na Damaia, freguesia da Damaia, conce-
lho da Amadora.

2 — A gerência poderá transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação social
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes:
uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Alexandre José Silva Dias;
e outra de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Cassilda Neves Ca-
tarino Dias.

4.º

1 — A gerência, dispensada de caução, será exercida pelo sócio,
Alexandre José Silva Dias, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Os gerentes terão ou não remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

5.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do referido gerente Ale-
xandre José Silva Dias.

6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios. Porém, a favor de estra-
nhos, depende do prévio consentimento da sociedade, que terá direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segun-
do lugar.

7.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir qualquer quota nos casos
permitidos por lei e ainda nos seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular da mesma;
b) No caso de penhora, arresto, arrrolamento, venda judicial ou

adjudicação da quota.

Conferido e conforme.

21 de Setembro de 2004. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 3000203564

SPH — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE HELICÓPTEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9179;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138711; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 42/43-990601.

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

Cessação de funções de gerência de António Martins de Campos.
Data: 1 de Maio de 1999.
Causa: renúncia.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Abril de 1999.
Gerente nomeado: Manuel Eugénio Neves dos Santos.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203549

BASTOS & BASTOS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985301; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/990617.

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

Deslocação de sede para: Rua de Salgueiro Maia, 42, loja, freguesia
de Casal de São Brás.

E alterou o corpo do artigo 1.º do contrato da sociedade, passando
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma Bastos & Bastos — Sociedade de
Construções, L.da, passa a ter a sua sede na Rua de Salgueiro Maia, 42,
loja, freguesia de Casal de São Brás, concelho da Amadora, e durará
por tempo indeterminado.

Conferida e conforme.

10 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 3000203547

SPINTEGRA — ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO
DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 667; identificação de pessoa colectiva n.º 504812181; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de SPINTEGRA — Engenharia e
Integração de Sistemas, L.da, tem a sua sede na Praça de Teófilo Bra-
ga, 12, 9.º, direito, freguesia de Alforne, concelho da Amadora, e
durará por tempo indeterminado.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode-
rão ser criadas sucursais, agências, delegações e outras formas de re-
presentação, em qualquer local de Portugal ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na concepção, criação e desenvolvimento
de soluções inteligentes para a integração de sistemas, controlo de
acessos, automação e sistemas de comando, mediante o exercício de
actividades de engenharia e computação; importação e exportação de
soluções para a integração de sistemas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 1750 euros, pertencente ao sócio José Miguel Martins
Neves, duas do valor nominal de 1250 euros cada uma, respectiva-
mente pertencentes aos sócios Paulo Alexandre da Silva Simões e
Paulo Miguel Francisco Castro Pinto, e outra do valor nominal de
750 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Portela Ferreira da Costa.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade serão exercidos
por dois ou mais gerentes, com dispensa de caução, eleitos pela as-
sembleia geral.

2 — Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado pela assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pelas assina-
turas de dois dos seus gerentes ou de um gerente e de um procurador
especialmente designado pela assembleia geral.

4 — Mostram-se incluídos nos poderes correntes da gerência a
prática de quaisquer actos ou deliberações que tenham por objecto a
compra, venda, permuta, arrendamento ou oneração de bens móveis,
imóveis ou direitos, incluindo viaturas automóveis, a obtenção de
empréstimos e financiamentos, ainda que com garantias reais, a cele-
bração de contratos de locação financeira (leasing) de bens móveis
ou imóveis, a desistência, confissão e transacção em quaisquer acções
judiciais e a celebração de convenções de arbitragem.

ARTIGO 5.º

1 — Poderão ser exigidas e depois restituídas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante correspondente a 20 vezes
o valor do capital social e na proporção das respectivas quotas, desde
que a assembleia geral o delibere pela unanimidade dos votos repre-
sentativos da totalidade do capital social.

2 — Poderá ainda qualquer dos sócios fazer suprimentos à caixa
social sempre que esta deles carecer, desde que a assembleia geral pre-
viamente dê a sua aprovação em deliberação na qual sejam fixados os
juros, se os houver, a forma e o prazo de reembolso e as demais con-
dições e termos interessando ao regime de tais suprimentos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a estranhos depende
do consentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de prefe-
rência em primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode deliberar a amortização de qualquer das quotas
pelo valor que lhe corresponder no último balanço aprovado, se a
quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra forma de
apreensão forçada, judicial ou extrajudicial, e o seu titular não preste
caução que obste à sua venda judicial.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais não funcionarão em primeira convocação sem
que se achem presentes ou devidamente representados sócios que de-
tenham a maioria do capital social.

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203514

MAQUIREPAR — SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 637;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/991216.

Certifico foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MAQUIREPAR — Serviços
Técnicos, L.da, tem a sua sede em Rua de Maria Lamas, 15-A, loja,
freguesia da Damaia, concelho da Amadora, durará por tempo inde-
terminado, contando-se o seu início a partir de hoje.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de assis-
tência técnica a máquinas de uso doméstico e industrial. Compra e
venda de máquinas e acessórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social de 1 000 000$, integralmente
realizado e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios:

Jorge Pedro Castelo Branco Soares Albergaria, detentor de uma quota
de 700 000$;

Vicente Manuel Morais Ferreira, detentor de uma quota de
300 000$.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que deliberado por unanimidade em assembleia geral,
até um montante igual a 100 vezes o capital social à data da delibe-
ração.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, porém a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade à qual fica
reservado em primeiro lugar o direito de preferência e em seguida aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

A gerência e representação da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence a Vicente Manuel Morais Ferreira, que desde já fica
nomeado gerente, ficando a sociedade vinculada com a assinatura de
um gerente em todos os actos e contratos, incluindo nos actos de
alienação, aquisição e oneração de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios e interesses sociais, designadamente
em aceite e saque de letras de favor, prestar fianças, subfianças, cauções
e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio desde que a
mesma seja:

a) Arrestada, arrolada, penhorada ou sujeita a qualquer outro pro-
cedimento cautelar ou administrativo;

b) Cedida com desrespeito do estabelecido no artigo 5.º;
c) Acordado com o titular.
§ 1.º A contrapartida da amortização, salvo disposição legal em

contrário, será a resultante do último balanço aprovado em assem-
bleia geral ou outro feito especialmente para o efeito e paga em qua-
tro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, sem vencimento de
juros, vencendo-se a primeira na data da deliberação.

§ 2.º A quota poderá figurar no balanço como quota amortizada e
pode, em vez de amortizada, ser dividida e criada uma ou vários quo-
tas, destinadas a serem alienadas a sócio ou terceiros.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência, excepto se a lei
prescrever outra forma de convocação.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades com
objecto igual, em sociedades de espécie diferente ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203513
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JOÃO PASTORINHO — TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 642; identificação de pessoa colectiva n.º 504767275; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/991220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de João Pastorinho — Trans-
porte de Mercadorias, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de
Joaquim Tim Tim Sitima, 16, 3.º, direito, freguesia da Brandoa, con-
celho de Amadora, é constituída por tempo indeterminado, podendo
a gerência instalar e manter sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação onde e quando lhe pareça conveniente.

2.º

O objecto específico da sociedade consiste no transporte geral de
mercadorias, compra e vendas de materiais para a construção.

3.º

A sociedade fica autorizada a adquirir participações em sociedades
com objecto diferente do acima referido, em sociedade reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se inteiramente reali-
zado em dinheiro e constitui uma única quota de igual valor perten-
cente a João Paulo Patinhas Pastorinho, como único sócio.

5.º

1 — O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que entender
necessários para o desenvolvimento da mesma;

2 — O montante dos juros, bem como o prazo para o seu paga-
mento e os demais termos e condições dos suprimentos serão pre-
viamente fixados em assembleia geral.

6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes nomeados pelo sócio único.

2 — Os gerentes não receberão qualquer remuneração pelo exercí-
cio das suas funções, salvo se o contrário for expressamente decidido
pelo sócio único.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único, João Paulo
Patinhas Pastorinho, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

7.º

São autorizados todos os negócios jurídicos do sócio único com a
sociedade que sirvam a prossecução do objecto desta.

8.º

O sócio único decidirá sobre o montante das reservas a constituir,
sem prejuízo da reserva legal, podendo não receber lucros se o assim
o deliberar.

9.º

O sócio único poderá determinar que, no decurso de qualquer exer-
cício, lhe sejam atribuídos adiantamentos sobre lucros, sendo aplicá-
vel a este caso, com as necessárias adaptações o disposto no n.º 1 do
artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

10.º

A sociedade será dissolvida e liquidada em consequência da liquida-
ção ou falência da sócia única.

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203511

NARGUINVEST — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 635;
identificação de pessoa colectiva n.º 504736477; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/991214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma NARGUINVEST — Actividades
Imobiliárias, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Conde Castro Gui-
marães, 22, Atelier, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para ou-
tro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de promo-
ção imobiliária, compra e venda de bens imobiliários, arrendamento
de bens imobiliários e construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, equivalentes a 10 000 043$, e corresponde à soma das
seguintes quotas:

Uma de 29 928 euros, titulada em nome do sócio Paulo Jorge Ve-
ríssimo Guilherme e outra de 19 952 euros, titulada em nome do só-
cio Pedro Manuel Sousa Gomes Narciso.

4.º

1 — A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 — A gerência e representação da sociedade fica a cargo de am-
bos os sócios, desde já designados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
4 — A remuneração da gerência pode consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
5 — A assembleia geral, para o efeito reunida, poderá eleger ou-

tros gerentes por tempo determinado ou não.

5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade, tendo esta o direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

6.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos à sociedade, nomeadamente em fianças,
abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes.

7.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares até ao montante de cinco vezes o capital social, sendo a obri-
gação de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

8.º

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

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrolada, arrestada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
c) Por falência ou insolvência do sócio;
d) Por interdição de qualquer sócio;
e) Por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens,

se a quota não ficar inteiramente a pertencer ao sócio seu titular.
2 — A quota amortizada figurará como tal no balanço.
3 — No caso previsto no número anterior, poderão, por delibera-

ção posterior dos sócios, ser criadas uma ou várias quotas que perfa-
çam o valor nominal da quota amortizada, destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.
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9.º

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

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203509

LITO 2000 — ESTÚDIO GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 504747940; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/991214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma LITO 2000 — Estúdio Gráfico,
L.da, e tem a sua sede na Travessa de Augusto Gil, 18-A, Brandoa,
freguesia da Brandoa, concelho da Amadora.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações e outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto tudo respeitante a artes gráficas e
criação de publicidade (agência de publicidade).

3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros
cada, uma de cada sócio.

4.º

1 — A divisão e cessão total ou parcial de quotas é livre entre
sócios.

2 — As cessões de quotas a estranhos, no todo ou em parte, ficam
dependentes do consentimento da sociedade, à qual fica consignado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes
em segundo.

5.º

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

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

6.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objecto
diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203508

PEDRO SÁ III — LEILÕES E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 504789694; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/991214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Sá III — Leilões e Administra-
ção, L.da, tem a sua sede na Avenida do General Humberto Delgado,
126-B, freguesia da Mina, concelho de Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sede social 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 estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de leilões em geral,
próprios ou alheios, compra e venda e administração de proprieda-
des, vendas judiciais por negociação particular, aquisições ou permu-
tas, comércio e administração de bens, compra e revenda de móveis
e ou imóveis usados ou novos, prédios rústicos e urbanos e outros
similares, prédios-revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil,
prestação de serviços administrativos diversos e gestão de investimen-
tos patrimoniais turísticos ou comerciais, importação e exportação
de produtos diversos, comércio de viaturas automóveis novos e usa-
dos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros equivalente a 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 1300 euros, pertencente ao sócio Pedro
Gomes Sá; e

Outra do valor nominal de 3700 euros, pertencente ao sócio An-
tónio Manuel Maria.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme vier a ser deli-
berado em assembleia.

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

4 — É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em letras de favor,
avales, fianças, cauções, abonações e outros actos semelhantes estra-
nhos aos negócios sociais.

5 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Gomes de Sá.

ARTIGO 5.º

Nenhum sócio poderá dividir a sua quota ou fazer cessão dela a
estranhos, total ou parcialmente, sem autorização da sociedade, a qual
terá direito de preferência na aquisição em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo lugar.

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203507

EUROPE LIGHT — COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATERIAL
ELÉCTRICO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 323;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/990517.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Europe Light — Comércio e In-
dústria Material Eléctrico, Importação e Exportação, L.da, e tem a
sua sede na freguesia da Buraca, concelho da Amadora, na Praça de
São José, lote 76, loja 6-A.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para um concelho limítrofe, bem
como ser criadas ou extintas, no território nacional ou no estrangei-
ro, sucursais, agências, delegações, ou outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços no âmbito da
electricidade industrial e naval, comércio e indústria de artigos eléc-
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tricos, electrónicos, mecânicos, electromecânicos para fins industriais,
domésticos, civis e o comércio para fins militares. Importação e
exportação dos mesmos bens e serviços.

ARTIGO 3.º

Para a prossecução dos seus fins, poderá a sociedade criar ou adqui-
rir participações em sociedades de responsabilidade limitada ou ilimi-
tada, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou agru-
pamentos complementares de empresas ou entidades de natureza
semelhante, bem como participar na sua administração ou fiscaliza-
ção.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7 500 000$, correspondente à soma das seguintes quotas:

a) Uma de 4 500 000$, pertencente à sócia Maria da Conceição
Correia Gomes Alves;

b) Uma de 1 500 000$, pertencente à sócia Maria Augusta Saraiva
Bandeira Guerreiro;

c) Uma de 1 500 000$, pertencente ao sócio António Luís Men-
des Pires.

ARTIGO 5.º

1 — Toda e qualquer cessão de quotas, total ou parcial, necessita
do consentimento de sociedade.

2 — Em toda e qualquer cessão de quotas têm direito de preferên-
cia os sócios, que o poderão exercer conjuntamente na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo do respectivo titular;
b) Se alguma quota for penhorada, arrestada, ou objecto de proce-

dimento judicial, ainda que cautelar;
c) Quando algum dos sócios infringir as disposições do pacto social

ou deliberações da assembleia geral tomadas nos termos legais;
d) Sempre que o seu titular seja declarado falido ou insolvente;
e) Quando seja deliberado a dissolução do seu titular, sendo esta

pessoa colectiva;
f) Quando não seja concedido o consentimento da sociedade para a

cessão de quotas;
g) Quando, no prazo de 90 dias seguintes ao conhecimento do óbito

do sócio falecido, os sucessores declararem por escrito não aceitar a
transmissão, ou nada declararem.

2 — O valor das amortizações supra-referidas será apurado com base
no último balanço aprovado, se outro não resultar imperativamente da
lei e será pago no prazo de 120 dias caso não seja estipulado ou acor-
dado outro prazo.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio António
Luís Mendes Pires e pelos não sócios Carlos Manuel Bandeira Guer-
reiro, casado, residente na Rua de São Salvador da Baía, 25, 1.º, A,
Oeiras, e Carlos Miguel Gomes Alves, casado, residente na Praceta de
Ivo Cruz, lote 10, 7.º, direito, Santa Marta do Pinhal, Corroios, desde
já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade são necessárias, as assinaturas de dois
gerentes devendo uma delas ser sempre a do gerente Carlos Miguel
Gomes Alves.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante máximo de 20 000 000$.

ARTIGO 9.º

No fim de cada ano civil, a gerência deverá proceder a inventário
e organizar o balanço e a conta de ganhos e perdas, submetendo ambos
juntamente com a sua proposta de aplicação de resultados a delibera-
ção da assembleia geral ordinária da sociedade.

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203506

FÁTIMA ROCHA — PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 534;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/991011.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Fátima Rocha — Pinturas, L.da, tem a
sua sede na Rua de Carlos Duarte Caneças, 31, 3.º, esquerdo, freguesia
da Falagueira, concelho da Amadora.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede da socie-
dade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pinturas e reparações
na construção civil.

3.º

O capital social é de 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 501 205$,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Fátima da Con-
ceição Farinha Bexiga Rocha, desde já nomeada gerente, sendo sufi-
ciente a sua intervenção para a sociedade se considerar validamente
obrigada, em todos os actos e contratos.

5.º

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 — Porém, a favor de estranhos, fica dependente do prévio con-

sentimento da sociedade, que terá direito de preferência, em primeiro
lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Quando a lei não exigir outros prazos ou formalidades especiais, as
assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203505

MANUEL SALVADOR — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 941; identificação de pessoa colectiva n.º 505739658; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011022.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Salvador — Construção
Civil, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Professor Egas Mo-
niz, 24, 10.º, E, freguesia e concelho da Amadora, freguesia da Venteira.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de construção civil.

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 gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou não sócio, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203503

TERRA CABO VERDE — ESLAINA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 977;
identificação de pessoa colectiva n.º 505756404; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/011108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Terra Cabo Verde — Eslaina —
Sociedade de Construções, L.da, tem a sua sede na Rua E, 15-A, Casal
de Santa Filomena, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas ou extintas, filiais, sucursais, agências, dele-
gações ou quaisquer outra formas de representação social no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto demolição e terraplenagens.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma de 1700 euros, da
sócia Herondina Lourdes Furtado e duas iguais 1650 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Daniel Gomes Furtado e José Daniel
Gomes Furtado.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais bem como em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a cessão
de quotas a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e
aos restantes sócios em segundo lugar.

6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo da sócia Herondina Lourdes
Furtado desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

2 — Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a sua assinatura.

7.º

As assembleias gerais quando devam reunir e a lei não prescreva
outras formalidades, serão convocadas por meio de carta registada
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203501

EXPRESSOQUADRO — COMÉRCIO E MONTAGEM
DE QUADROS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 830;
identificação de pessoa colectiva n.º 504137441; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/011109.

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

Cessação de funções de gerência de Fernando Manuel Ribeiro Con-
ceição Silva

Data: 1 de Novembro e 2001.
Causa: renúncia.

Conferido e conforme.

18 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000203500

PORTUGAL SIMÕES — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 889;
identificação de pessoa colectiva n.º 505792940; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/051121.

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

Nomeação de gerente por deliberação de 15 de Novembro de 2005.
Gerente nomeado: Sandra Cristina Canhão Afonso.

Conferido e conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009046129

A. CLEMENTE & REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 64;
identificação de pessoa colectiva n.º 501065806; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 14; números e data das apre-
sentações: 5-6/051121.

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

Cessação de funções de gerência de João Manuel Silva da Fonseca
e Hermínia Fernanda da Silva Rosão.

Data: 18 de Outubro de 2005.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º, que fica-

ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria Isabel da
Rocha Ferreira de Matos Pereira, a qual é nomeada gerente.

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009046110
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GOUVEIA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 500523290; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 2/051121.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 26 de Outubro de

2005.
Data da deliberação: 26 de Outubro de 2005.

Conferido e conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009046048

NP — FORMAÇÃO XXI — FORMAÇÃO
E CONSULTADORIA EM SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 15 001;
identificação de pessoa colectiva n.º 507500466; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/051121.

Certifico que entre Pedro Gonçalves Guerra e Nuno Miguel Men-
des Louçada Coelho, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NP — Formação XXI — Forma-
ção e Consultadoria em Segurança, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Sousa
Tavares, 5-D, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a formação prático-teórica na área
do combate ao incêndio e emergência médica; actividades de consul-
tadoria em segurança e formação profissional.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.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, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas pres-
tações suplementares ao capital até ao montante máximo de
25 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas é livre entre sócios.
2 — A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consen-

timento da sociedade que terá direito de preferência, o qual, de segui-
da, se transfere aos sócios não cedentes na proporção das suas quotas
e com direito de acrescer entre si.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) Quando a quota seja objecto de arresto, penhora, seja arrolada

ou por qualquer forma apreendida judicialmente;
c) Por falência ou insolvência do titular;
d) Por venda ou adjudicação judicial;
e) Sempre que seja objecto de partilhas ou quando em caso de dis-

solução não couber ao respectivo titular;

f) Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, caso os
herdeiros do sócio falecido ou o representante legal do incapaz não
pretendam continuar na sociedade.

ARTIGO 8.º

1 — Nos casos referidos nas alíneas a) a c) do artigo anterior, qual-
quer dos sócios poderá convocar a assembleia geral extraordinária, no
prazo de 30 dias, a contar da data em que tomou conhecimento dos
factos.

2 — No caso referido na alínea f) do anterior artigo, a assembleia
geral extraordinária será convocada pelo representante dos herdeiros
ou pelo representante legal do sócio interdito respectivamente.

3 — No caso da sociedade deliberar a não amortização da quota,
no caso específico do falecimento ou interdição, a sociedade poderá
adquirir ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

ARTIGO 9.º

1 — O preço da amortização da quota será aquele que resultar do
último balanço elaborado para o efeito e certificado por um revisor
oficial de contas nomeado pela assembleia geral, nos 60 dias poste-
riores à data desta assembleia geral.

2 — O preço será pago nas condições e termos deliberados pela
assembleia geral.

3 — O pagamento dos honorários do revisor oficial de contas é da
responsabilidade da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, de acordo com
o que vier a ser deliberado pela assembleia geral poderá ser atribuída
a um ou mais gerentes, sócios ou não.

2 — Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 — Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse próprio da sociedade.

4 — Podem os gerentes delegar nalgum ou nalguns deles compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócios com men-
ção de que os gerentes delegados só vinculam a sociedade se a delega-
ção lhes atribuir expressamente tal poder.

Está conferido e conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009884701

JOÃO LOURENÇO — CONSTRUÇÃO
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 635;
identificação de pessoa colectiva n.º 504022148; depósito:
18.11.2005.

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.

Mais se certifica que em relação sociedade foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Deslocação de sede para a Rua de Beatriz Costa, 6, loja E, Quinta
Grande, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º (corpo) e
4.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Lourenço — Construção e Inves-
timentos, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de 5 de Outubro, 4, rés-do-chão, esquerdo,
na cidade da Amadora, freguesia da Venteira.

§ único ..........................................................................................

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, divi-
dido em duas quotas iguais de 5 000 000$, uma de cada um dos sócios
João Paulo Baptista Lourenço e Maria Manuela Ferreira Caldeira
Lourenço.
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Foi nomeada gerente a sócia Maria Manuela Ferreira Caldeira Lou-
renço.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009046080

GEOBIT — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502015632; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 3/051118.

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

Nomeação de gerente por deliberação de 4 de Novembro de 2005.
Gerente nomeado: João Pedro Duarte de Sá Barros.

Conferido e conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009046072

ONTHEGO — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 160;
identificação de pessoa colectiva n.º 505032112; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/051118.

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

Sede: Estrada de Alfragide, 67 (entrada principal) e Estrada do
Seminário, 4 (entrada secundária), freguesia de Alfragide, concelho da
Amadora.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009048733

O MERCADINHO DA EMÍLIA — MERCEARIA
E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4686;
identificação de pessoa colectiva n.º 501476695; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 24/051117.

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

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

Está conferida e conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009046382

GESTEXPER — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015318; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 22/23-051117.

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

Cessação de funções de gerência de Luís Filipe Vilela Lousada dos
Santos.

Data: 30 de Setembro de 2005.
Causa: renúncia.
Nomeação de gerente, por deliberação 30 de Setembro de 2005.
Gerentes nomeados: Guy Serge Berruyer, Xavier Milin e Jorge Carlos

Pena Santos Carneiro.

28 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009046390

IBERTUR — EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7983;
identificação de pessoa colectiva n.º 502892099; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 19/051117.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Datada aprovação das contas: 10 de Novembro de 2005.

Está conferida e conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009046056

UNICARNES — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4848;
identificação de pessoa colectiva n.º 500583676; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 18/051117.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Janeiro de 2005.

Está conferida e conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2005417157

LISBOA — 1.A SECÇÃO

DENIZETE — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8422/990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504452339;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 36/041223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, José António Paiva Novo, por

renúncia, em 2 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008451984

BRISKMAN — ENTRETENIMENTO AUDIOVISUAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 245/20020913; identificação de pessoa colectiva
n.º 506196682; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/030804.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Norte, 14, 2.º, freguesia da En-

carnação, Lisboa.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010493419

ANTÓNIO FERREIRA CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6606; identificação de pessoa colectiva n.º 502377569; inscri-
ção: 21.12.2005.

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. 2007677202
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BLUG ENING ON — DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 144; identificação de pessoa colectiva n.º 505494906; ins-
crição: 30/12/05.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativas aos exercícios dos anos
de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2003233059

ESPAÇOFRUTAS — PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8854; identificação de pessoa colectiva n.º 501749829; inscri-
ção: 14/12/05.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Primeira Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2007862220

ECOTÉCNIAPORT — SISTEMAS DE ENERGIAS
ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 737/051102; identificação de pessoa colectiva n.º 507444159;
inscrição: 1; número e data da apresentação: 11/051102.

Certifico que foi registado:
Contrato de sociedade comercial.
Sócios:
1) Ecotecnia Intersones, S. L., Unipersonal.
2) Joan Ivern Garcia.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ECOTÉCNIAPORT — Sis-
temas de Energias Alternativas, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social da sociedade situa-se na Rua de Braamcamp, 40,
8.º, esquerdo, Lisboa, concelho de Lisboa.

2 — A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples decisão do gerente.

3 — Podem ser criadas, transferidas ou encerradas, quer em terri-
tório nacional, quer no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, delega-
ções, escritórios e outras formas locais de representação social que se
afigurem convenientes à prossecução do objecto social da sociedade,
mediante deliberação dos sócios em assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A sociedade inicia a sua actividade nesta data e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade tem por objecto a promoção e desenvolvimento
da produção e comercialização de plataformas para gerar energia
eléctrica através de força eólica (aerogeradores) e recursos de fon-
tes renováveis; planeamento dos mesmos através de serviços ten-
dentes à execução de projectos de engenharia, à assistência finan-
ceira, comercial e técnica a tais plataformas, à comercialização e
venda de tais plataformas e suas peças sobressalentes, nomeadamente
na qualidade de agente; realização de operações de manutenção,
construção e instalação de plataformas de energia eléctrica produzi-
da por meio de aproveitamento de recursos de fontes renováveis;

realização de operações industriais e comerciais, mobiliárias e imo-
biliárias, relacionadas com o seu objecto social; aquisição de qual-
quer título e cessão de participações em sociedades cujo objecto social
seja a produção de energia eléctrica através dos mesmos sistemas
eólicos, ou que tenham objecto social análogo, afim ou com este
relacionado.

2 — Consideram-se compreendidos no objecto da sociedade a prá-
tica de todos os actos necessários, úteis ou convenientes à prosse-
cução do fim indicado no n.º 1.

3 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, ser parte em agrupamentos complementares de empresas,
consórcios ou outras associações, ainda que de objecto social diferente.

CAPÍTULO II

Capital e quotas

ARTIGO 5.º

O capital social da sociedade é de 60 000 euros, integralmente reali-
zado em dinheiro, e correspondente à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 59 900 euros, pertencente
à sócia Ecotecnia Inversiones, S. L., Unipersonal;

b) Uma quota com o valor nominal de 100 euros, pertencente ao
sócio Joan Ivern Garcia.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — A cessão de quotas a terceiros, tal como a sua divisão em caso

de cessão parcial, requer o prévio consentimento da sociedade, pelo
que deverão observar-se as seguintes condições:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota notificará por escrito a
sociedade da sua resolução, mencionando e identificando o respectivo
cessionário, bem como o preço ajustado, o modo como ele será satis-
feito e todas as demais condições estabelecidas;

b) Nos 60 dias subsequentes àquela notificação, reunir-se-á a as-
sembleia geral da sociedade, e, nessa reunião, será decidido se a socie-
dade deseja ou não optar pela aquisição da quota, pelo preço e condi-
ções constantes da notificação;

c) Se a sociedade não pretender adquirir a quota alienada, poderão
os sócios usar desse direito de opção nas mesmas condições que usaria
a sociedade.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 7.º

1 — A gerência é exercida por um único gerente eleito em assem-
bleia geral.

2 — O gerente não será remunerado, salvo se o contrário for de-
liberado pelos sócios.

3 — O gerente será pessoalmente responsável por quaisquer actos
que assuma em nome da sociedade e que se venham a revelar prejudi-
ciais ou que contrariem deliberações tomadas pelos sócios.

ARTIGO 8.º

1 — O gerente deverá praticar os actos que forem necessários ou
convenientes para a realização do objecto social.

2 — O gerente poderá ainda constituir procuradores da sociedade
para fins específicos, nos termos da lei.

ARTIGO 9.º

Ao gerente competem os mais amplos poderes para administrar e
dirigir a sociedade e para a representar, activa ou passivamente, em
juízo ou fora dele, e, nomeadamente, para adquirir, alienar ou, de
qualquer modo, onerar bens imóveis, móveis ou outros direitos, bem
como para constituir mandatários com poderes determinados.

ARTIGO 10.º

A sociedade ficará validamente obrigada nos seus actos e contra-
tos:

a) Pela assinatura do gerente único;
b) Pela intervenção e assinatura de um mandatário, agindo no

âmbito dos poderes que lhe hajam sido expressamente conferidos, salvo
se, nos termos do respectivo mandato, for exigida intervenção con-
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junta com o gerente ou com outro mandatário, com igual suficiência
de poderes;

c) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade dentro
dos limites da respectiva procuração.

ARTIGO 11.º

1 — Durante a existência da sociedade, o gerente não poderá exer-
cer por conta própria ou alheia qualquer actividade que seja concor-
rente com a actividade desenvolvida pela sociedade.

2 — A violação do disposto no número anterior constitui a socie-
dade no direito de, mediante deliberação dos sócios, exonerar, a qual-
quer momento, o gerente faltoso, sem prejuízo da indemnização a
que possa haver lugar.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — Sempre que a lei não exija outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos só-
cios, expedida com antecedência mínima de 15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer na assembleia geral poderá
fazer-se representar por qualquer pessoa mediante carta-mandato, a
qual só poderá ser utilizada uma vez, dirigida à sociedade e contendo
a identificação do representante.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que se encontrem presentes ou representados sócios que
representem pelo menos dois terços do capital social.

2 — Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de sócios presentes ou representados e o capital por
eles representado.

ARTIGO 14.º

Serão válidas as deliberações sociais independentemente de não ter
sido convocada a assembleia geral quando estiverem presentes todos
os sócios.

ARTIGO 15.º

1 — Os sócios estão autorizados a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade.

2 — Os negócios referidos no número anterior devem servir a
prossecução do objecto da sociedade e devem observar sempre a for-
ma escrita, independentemente da forma legal exigida para aquele tipo
de negócio.

3 — Os documentos de que constam os negócios jurídicos referidos
nos números anteriores devem ser patenteados conjuntamente com o
relatório de gestão e os documentos de prestação de contas, podendo
qualquer interessado consultá-los, a todo o tempo, na sede da socie-
dade.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 16.º

A menos que a assembleia geral delibere o contrário, os liquidatá-
rios da sociedade serão os seus gerentes.

ARTIGO 17.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

1 — O gerente fica, desde já, autorizado a praticar, outorgar e as-
sinar todos os actos ou contratos convenientes à plena prossecução
do objecto da sociedade, no período compreendido entre a data da
constituição da sociedade e o respectivo registo junto da conserva-
tória do registo comercial.

2 — O gerente fica, desde já, autorizado a deliberar a imediata
aplicação e a efectuar levantamentos, mesmo pela sua totalidade, do
montante do capital social realizado que se encontra depositado em
instituição de crédito, permitindo, assim, o início dos negócios so-
ciais, a aquisição dos necessários equipamentos mobiliários e imobi-

liários e o pagamento das despesas decorrentes da constituição e re-
gistos iniciais da sociedade.

3 — Para os efeitos do número anterior e nos termos da alínea d)
do n.º 1 do artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais, fica, desde
já, autorizado o gerente a negociar e celebrar, em nome da sociedade,
nas condições que entenda por mais convenientes, os negócios que
constituem o seu objecto social.

4 — Fica, desde já, nomeado gerente Joan Ivern Garcia, casado com
Maria Rosa Bondia Domper sob o regime da separação de bens, de
nacionalidade espanhola, natural de Barcelona, portador do documento
nacional de identidade n.º 38471824-T, emitido em 30 de Julho de
2002, pelo Ministério do Interior de Espanha, com domicílio profis-
sional em Calle Roc Boronat, 78, em Barcelona, Espanha.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009128338

AXA GROUP SOLUTIONS — SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS AEIE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58/050805; identificação de pessoa colectiva n.º 507326148;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 60/051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 26 de

Agosto de 2005.
Conselho de administração; administrador-delegado: Guenter

Kleinknecht, 25, Avenue Matignom, Paris, França;
Vogais: Fernando Lino Salazar Sampaio, Avenida de Barbosa do

Bocage, 54, Lisboa;
Isabelle de Bot, 25, Avenue Matignom, Paris, França;
Dominique Desquilbet, 25, Avenue Matignom, Paris, França.
Fiscal único: Pricewaterhousecoopers & Associados — SROC, L.da,

Rua de Sousa Martins, 1, 3.º, Palácio Sotto Mayor, Lisboa;
Suplente: José Manuel Henriques Bernardo, Quinta do Património,

lote 27, 12.º, B, Sacavém.
Prazo: quadriénio de 2005/2008.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009172450

AONGYC — RESSEGUROS E CONSULTORES
DE SEGUROS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 548/800721; identificação de pessoa colectiva n.º 500063544;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 8/051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009172469

ESTRELA DO VENTO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8903/20000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504881019;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 44/20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 18 de

Julho de 2005, para o triénio de 2003/2005.
Conselho de administração: presidente, Carlos Manuel da Costa

Gomes, Barco, Pombal;
Vogais: Tomé Ferreira Lopes, Rua da Filarmónica Artística

Pombalense, 4-C, esquerdo, Pombal;
Cristóvão Augusto Belfo, Rua da Infanta D. Maria, 426, 7.º, es-

querdo, Coimbra.
Fiscal único: Alberto Martins & Henriques Pinto, SROC, L.da, Rua

do Padre Estêvão Cabral, 79, sala 207, Coimbra;
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Suplente: Manuel Henriques Pinto (roc), com domicílio profissio-
nal na Rua do Padre Estêvão Cabral, 120, sala 204, Coimbra.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009172124

ANEW, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 898/051230; identificação de pessoa colectiva n.º 507577477;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/051230.

Certifico que foi registada a constituição de sociedade unipessoal e
designação de gerentes da sociedade em epígrafe que se regerá pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Anew, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no Campo Grande, 28, 8.º, C, freguesia do Campo
Grande, concelho de Lisboa.

2 — O gerente ou qualquer dos gerentes pode deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e pode criar
sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação, quando e onde tenha por conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a promoção de todo o tipo de produtos
cerâmicos, químicos e, em geral, de materiais de construção e produ-
tos de decoração, bem como a prestação de todos e quaisquer servi-
ços, directa ou indirectamente relacionados com as actividades supra-
-referidas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000 de euros, integralmente subscrito e
realizado e que corresponde a uma quota única, de igual montante,
pertencente à sócia única Niumo, S. A.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títu-
los negociáveis, nos termos e sob as condições previstas na lei.

2 — A sócia pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações su-
plementares de capital até ao montante global de 100 vezes o capital
social.

3 — A sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios com
a sócia única para a prossecução da sua actividade.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade competem a um ou
mais gerentes nomeados pela súcia única.

2 — O gerente ou gerentes não serão remunerados, salvo se de outro
modo for deliberado pela sócia única.

3 — A sociedade pode nomear mandatários ou procuradores para a
prática de determinados actos ou categoria de actos, conferindo para
tanto procuração.

4 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou de
um procurador dentro dos limites da respectiva procuração.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica desde já autorizada a adquirir e alienar participa-
ções sociais de toda a espécie, associar-se ou interessar-se por qual-
quer forma e com qualquer entidade, noutras sociedades, empresas,
agrupamentos complementares de empresas ou consórcios, existen-
tes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo ou lei reguladora,
bem como tomar parte e fazer-se representar nos respectivos órgãos
sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária da sócia única, em deliberação que ad-
mita tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa, através
de carta dirigida à sociedade.

ARTIGO 8.º

1 — O exercício anual da sociedade corresponde ao ano civil.
2 — A sócia única poderá decidir sobre o adiantamento de lucros

no decurso do exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

Dissolvida a sociedade por decisão da sócia única ou por motivo
que implicitamente a determine, os haveres sociais, tanto no que res-
peita ao activo como às obrigações, serão adjudicados à sócia única.

Disposição final e transitória

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, Maximiano Aparici
Miralles, de nacionalidade espanhola, casado, residente em Calle
Ferrerets, 34, 4.º, Alcora, Castellón, Espanha, o Ricardo Aparici Edo,
de nacionalidade espanhola, casado, residente em Calle Ferrerets, 34,
2.º, Alcora, Castellón, Espanha, e Maximiano Aparici Edo, de nacio-
nalidade espanhola, casado, residente em Calle Ferrerets, 34, 3.º,
Alcora, Castellón, Espanha, ficam desde já nomeados como gerentes,
os quais não auferirão qualquer remuneração pelo exercício das suas
funções.

2 — Os gerentes nomeados ficam, desde já, autorizados a efectuar
levantamentos da conta bancária da sociedade para fazer face a des-
pesas de constituição da mesma e do início de actividade, nos termos
da alínea b) n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

3 — Os gerentes ficam desde já autorizados a celebrar quaisquer
negócios em nome da sociedade.

Sócio: Niumo, S. A., Plaza del Ayuntamiento, 29, 4.º, Valência,
Espanha.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009172159

BORUSAFLAT — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 899/051230; identificação de pessoa colectiva n.º 507583469;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/051230.

Certifico que foi registada a constituição de sociedade unipessoal e
designação de gerente da sociedade em epígrafe, que se regerá pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BORUSAFLAT — Compra e Venda
de Imóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Misericórdia,
n.os 12 a 20, loja 35, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis especi-
ais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complemen-
tares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencente à
única sócia TRICANA — Investimentos e Participações, S. G. P. S.,
S. A.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, é exer-
cida pela gerência, composta por um ou mais gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
3 — A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-

tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;
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c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingindo a fase judicial.
4 — É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

5 — Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e a
obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade
ficam desde já autorizados, nos termos do artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

Gerente designado: Vanessa Alexandra de Oliveira Silvestre Mar-
ques, Rua do Capitão Salgueiro Maia, 27, 5.º, A, Tapada das Mercês,
Mem Martins, Sintra.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009117670

BESTMEAL — INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 900/051230; identificação de pessoa colectiva n.º 507535189;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/051230.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial e
designação de gerente nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de BESTMEAL — Indústria
Alimentar, L.da, e tem a sua sede na Rua de Diogo de Silves, 2, fre-
guesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa, e durará por tem-
po indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como instalar e manter sucursais ou outras formas de
representação social, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 2.º

O sociedade tem por objecto social:
a) A produção, representação, distribuição e comercialização de

produtos alimentares;
b) A importação e exportação de produtos alimentares;
c) A instalação e assistência técnica de equipamentos destinados à

comercialização de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de três quotas divididas da se-
guinte forma: uma quota no valor nominal de 125 000 euros, perten-
cente ao sócio Arnaldo Sérgio Murta Ladeira, uma quota no valor
nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio José Filipe das Neves
Murta Ladeira e uma quota no valor nominal de 12 500 euros, per-
tencente ao sócio Francisco Manuel das Neves Murta Ladeira.

2 — Por deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares até ao montante global
de 150 000 euros.

3 — A sociedade, desde que tomada por deliberação unânime dos
votos representativos da totalidade do capital social, tem a faculdade
de exigir aos sócios suprimentos proporcionais às suas quotas, defi-
nindo as condições em que tal se fará, nomeadamente quanto a pra-
zos, remuneração e condições de reembolso.

ARTIGO 4.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas, entre sócios, cônjuges
ou descendentes é livre, para estranhos, dependerá sempre do con-
sentimento da sociedade.

2 — Para efeitos do número anterior, o sócio cedente obriga-se a
comunicar à sociedade e aos demais sócios o projecto de transmissão
de quota, designadamente a identificação do adquirente, o preço e
restantes condições do negócio, com, pelo menos, 30 dias de antece-
dência.

ARTIGO 5.º

Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão de quota em
massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota do
sócio respectivo. A sociedade poderá ainda amortizar a quota, se esta
for cedida sem o consentimento daquela, bem como por infracção de
qualquer dos sócios às disposições do pacto social.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação judicial e extra-
judicial, activa e passiva, será exercida pelos gerentes a eleger em
assembleia geral, com ou sem remuneração, consoante deliberação da
assembleia geral.

2 — Os gerentes podem nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para fins específicos, nos termos da lei.

3 — Fica, desde já, nomeado gerente da sociedade o sócio Arnaldo
Sério Murta Ladeira.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e contratos
com a assinatura do gerente Arnaldo Sérgio Murta Ladeira ou pela
assinatura de dois gerentes ou pela assinatura de um procurador da
sociedade com poderes específicos para o efeito, nos termos do n.º 2 do
artigo anterior.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com pelo menos 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

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, por maioria simples dos votos correspon-
dentes ao capital social.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis es-
peciais, bem como fazer parte de agrupamentos complementares de
empresas ou consórcios.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009342410

EXPRESSO DE PARIS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 648/510619; identificação de pessoa colectiva n.º 501094520;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 51 e 52/051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Chunjian Wang e Hailan Shen,

por terem renunciado, em 19 de Dezembro de 2005.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde a uma única quota, do mesmo valor nominal, pertencente à
sócia Tang Xiuhua.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pela sócia Tang
Xiuhua, desde já nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009173120
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A PREDIAL TOMARENSE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 716/601025; identificação de pessoa colectiva n.º 500815070;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 55 e 56/20051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente, Abílio Neto, por renúncia, em

29 de Dezembro de 2005.
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corres-
ponde à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 3650 euros, pertencente à sócia, Maria
Manuela Almeida e Silva de Pinho Neto Pascoal; e

Uma do valor nominal de 1350 euros, pertencente à sócia, Aurora
da Conceição de Sousa Almeida e Silva Neto.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009173139

ALCAN ALUMÍNIO PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 076/700411-cancelada; identificação de pessoa colectiva
n.º 500017654; inscrições n.os 13 e 14; números e data das apre-
sentações: 64 e 65/051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretario de sociedade, por deliberação de 28 de

Dezembro de 2005.
António Manuel Garcia Pereira, Rua de Júlio Dinis, 891, 4.º, es-

querdo, Porto;
Suplente: Ana Maria Salgado Maciel Sousa Aguiar, Rua de Júlio

Dinis, 891, 4.º, esquerdo, Porto.

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009173147

DOMINGOS ROQUE & ADÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 865/730803; identificação de pessoa colectiva n.º 500087458;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 53/051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2005

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009173155

ESPÍRITO SANTO RESOURCES (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 698/830118; identificação de pessoa colectiva n.º 501353356;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 1/20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de membros do conselho de administração, em 21 de

Dezembro de 2005, para o quadriénio em curso 2002/2005: Fernando
Fortuny Martorell, Avenida de 5 de Outubro. 35, 3.º, direito, Lisboa,

e Henrique Manuel Fusco Granadeiro, Rua de Luciano Cordeiro, 109,
2.º, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009117468

ALFALIMPA — SERVIÇOS GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 137/830607; identificação de pessoa colectiva n.º 501378308;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 9/20051213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de redução de capital posterior a aumento para

1 624 696,39 euros.
Montante da redução — 3 971 285,84 euros.
Data da deliberação — 25 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009127641

AUGUSTO CHAMBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 835/870525; identificação de pessoa colectiva n.º 501832670;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/051222.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 7 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009116526

ANTIGALHA — ANTIGUIDADES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 298/871126-cancelada; identificação de pessoa colectiva
n.º 501912274; inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
13, 5/051230.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 29 de novembro de 2005.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2009173163

ANTÓNIO VEIGA — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 259/500814; identificação de pessoa colectiva n.º 500026890;
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 1/050919.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de dois membros do conselho de administração para o

mandato em curso 2005/2007, por deliberação de 2 de Setembro de
2005.

Maria Flor da Fonseca Ribeiro, Quinta da Brandoa, Alverca do Ri-
batejo, Vila Franca de Xira.

Carlos Eduardo Brandão da Silva, Avenida do Almirante Reis, 27,
1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010553985

ERGOS — CONSULTORES INTERNACIONAIS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 546/730516; identificação de pessoa colectiva n.º 500346089;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/050622.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 28 de Março de 2005.
Maria Alice Amaral Marques de Aguiar Mendonça e Carlos Alberto

Calvão Silva.
Prazo — quadriénio 2005/2008.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010554000

ANTÓNIO FEIO — PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 638; identificação de pessoa colectiva n.º 507001761; ins-
crição: 19102005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010507657

AUTO TÁXIS BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 456; identificação de pessoa colectiva n.º 500456968; ins-
crição: 301205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010593952

LISBOA — 2.A SECÇÃO

H. M. SERRAS — CONSULTORES DE ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9715/991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504788825;
inscrição n.º 4/051216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011159830

FORMINCLUSA — SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 119/000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504829327;
inscrição n.º 7/051219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009332776

GERAÇÃO VIRTUAL — CONTABILIDADE
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 762/20021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506315827;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/20051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912164

IVONE SILVA — PROMOÇÃO E PUBLICIDADE
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9520/990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504659022;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20051223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863960

GUERREIRO & FLORINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 733/691210; identificação de pessoa colectiva n.º 500730393;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 7/20051223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863944

FUTURMARK — PUBLICIDADE E PROMOÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7607/971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504024272;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/20051223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863952

NOTAS DE LUZ, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 566/001006; identificação de pessoa colectiva n.º 504948962;
inscrição n.º 5/050818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010489462

FREITAS & BATISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 743/601028; identificação de pessoa colectiva n.º 500448094;
inscrição n.º 15/051213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011143438
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FORMAJUDA — GABINETE DE FORMAÇÃO
E PROJECTOS DA AJUDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5766/950906; identificação de pessoa colectiva n.º 503483788;
inscrição n.º 10/051219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009332792

HOTEL CIDADE DE MADRID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5900/951110; identificação de pessoa colectiva n.º 503532886;
inscrição n.º 9/051219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008467040

INTERÁREA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8880/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504590243;
inscrição n.º 9/051215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010627237

NUTRIKAPS — SUPLEMENTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1860/900621; identificação de pessoa colectiva n.º 502369787;
inscrição n.º 24/051216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010626818

GESPOST — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS
DE ABASTECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 756/20051215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503769959; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 15;
números e data das apresentações: 20-21/20051222.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Alfredo José dos Santos Inácio,

por ter renunciado, em 28 de Novembro de 2005.
Nomeação de gerente, por deliberação de 28 de Novembro de 2005.
Pedro Heras Carmona — Avenida de José Malhoa, 16, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011915015

LISBOPLANO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 799/20051227; identificação de pessoa colectiva n.º 507526724;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20051227.

Certifico que entre os sócios LISBOPLANO — SGPS, S. A., e Nova
Expressão — Agência de Meios de Publicidade, S. A., foi constituída
a firma em epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma LISBOPLANO — Imobiliária, L.da, e
tem a sua sede no Beco do Grilo, 8, na freguesia do Beato, concelho
de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra
forma de representação da sociedade quer em Portugal, quer no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social a compra, venda, locação e
gestão de bens imóveis e ainda a prática de todos os actos e negócios
conexos.

3.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
4900 euros, pertencente à sócia, Lisboplano — SGPS, S. A., e outra
no valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia, Nova Expres-
são — Agência de Meios de Publicidade, S. A.

5.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por outrem em qual-
quer assembleia geral, independentemente de o representante ser ou
não seu ascendente, descendente ou outro sócio.

6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou não sócios
que nela forem nomeados.

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

3 — A sociedade pode constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

7.º

Os lucros de exercício serão aplicados, sem quaisquer limitações,
conforme for determinado por resolução da assembleia geral, tomada
após dedução dos montantes que deverão constituir reserva legal.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009116968

FINAN — FORMAÇÃO E ESTUDO DE EMPRESAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6244/960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503620394;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/20051221.

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.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863650

LAURENTINA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4416/931217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503112968; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
13/20051222.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863693

NUMERARTE — CONTABILIDADE E FINANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 309/20020426; identificação de pessoa colectiva
n.º 505828600; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
25/20051222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912245

NEOGRAF — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1570/900507; identificação de pessoa colectiva n.º 502340363;
inscrição n.º 15/051221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009867580

FORMAÇÃO ACTIVA — FORMAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 793/20051222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505774003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20051222.

Certifico que entre os sócios João Manuel Barbosa Antunes e Jai-
me Abrantes da Silva Matos foi constituída a firma em epígrafe, cujo
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Formação Activa —
Formação e Desenvolvimento Profissional, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Brasil,
1, 3.º, freguesia do Campo Grande.

3 — Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação de gestão e afins,
estudos económicos e financeiros, informática e contabilidade e ain-
da formação profissional.

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 do
valor nominal de 3500 euros, titulada pelo sócio Jaime Abrantes da
Silva Matos e uma do valor nominal de 1500 euros, titulada pelo sócio
João Manuel Barbosa Antunes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global a definir em assembleia geral.

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

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 a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente ou um procurador.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Barbosa
Antunes.

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 casos se-
guintes:

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 partilhas, 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 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.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863685

HABIFENUS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8736/19980405; identificação de pessoa colectiva n.º 504268767;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 39/20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 1814,43 euros, em dinheiro e subscrito pela sócia Nora

Uvda — Sociedade Agro-Pecuária, L.da

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7800 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 2063 euros e 83 cêntimos, pertencente à sócia Nora Uvda —
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Sociedade Agro-Pecuária, L.da, e outra com o valor nominal de
5736 euros e 17 cêntimos, pertencente à sócia Calverton Overseas
Corp.

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. 2009146310

FFCB — ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9151/990421; identificação de pessoa colectiva n.º 504391216;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 18-19/20051216.

Certifico que foi registada o seguinte:
Cessação de funções do gerente César Rolando Monteiro Freitas,

por ter renunciado, em 23 de Novembro de 2005.
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º n.º 1 do artigo 4.º

e n.º 2 do artigo 6.º
Sede: Lisboa, Rua do Cruzeiro, 130-A, freguesia da Ajuda.
Capital: 8000 euros.
Sócios e quotas:
1 — João Manuel dos Santos Castelão — 4000 euros.
2 — Maria Manuela Afonso da Fonte — 4000 euros.
Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Teor dos artigos alterados:

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Cruzeiro, 130-A, em
Lisboa, freguesia de Ajuda.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, transferir
ou encerrar quaisquer sucursais, filiais, delegações ou outras formas de
representação social, em território nacional ou estrangeiro.

4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos valores que constituem o activo, é de 8000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas de 4000 euros cada, pertencentes uma
ao sócio João Manuel dos Santos Castelão e outra à sócia Maria
Manuela Afonso de Fonte.

2 — Só por deliberação unânime dos sócios, poderá a sociedade
exigir prestações suplementares até ao triplo do valor nominal da quota
de cada sócio.

6.º

1 — A gerência da sociedade poderá não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, e será exercida por dois ou mais
gerentes, eleitos em assembleia geral, só podendo ser destituídos por
justa causa.

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

3 — À gerência cabem os mais amplos poderes para a condução
dos negócios sociais, ficando-lhe, porém, vedado responsabilizar a so-
ciedade em letras de favor, fianças, subfianças, ou em quaisquer actos
estranhos ao objecto da sociedade, salvo se houver justificado inte-
resse da sociedade.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863081

INBEPOR — INVESTIMENTOS EM BEBIDAS
PORTUGAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 777/20051219; identificação de pessoa colectiva

n.º 507544846; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20051219.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

1 — A sociedade comercial é constituída sob a forma de socie-
dade anónima e durará por tempo indeterminado, adoptando a de-
nominação de INBEPOR — Investimentos em Bebidas Portugal,
SGPS, S. A.

2 — A sociedade rege-se pelos presentes estatutos e pelas disposi-
ções legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Barata Salgueiro, 33,
freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 — O conselho de administração poderá transferir a sede da so-
ciedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, criar,
transferir e encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais, agências, de-
legações ou quaisquer outras formas de representação da sociedade em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto exclusivo a gestão de participa-
ções sociais noutras sociedades como forma indirecta de exercício
de actividades económicas.

CAPÍTULO II

Capital social e outros recursos financeiros

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

1 — O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
50 000 euros.

2 — A assembleia geral poderá exigir dos accionistas, na propor-
ção das respectivas participações, prestações acessórias, sujeitas ao
regime das prestações suplementares, até ao limite de
124 950 000 euros.

3 — O capital social é representado por 50 000 acções de valor
nominal de 1 euro cada uma.

4 — As acções serão nominativas e poderão assumir a forma es-
critural ou ser representadas por títulos de 1, 10, 100, 1000 e
10 000 acções.

5 — Os títulos provisórios ou definitivos representativos de ac-
ções ou obrigações serão sempre assinados por dois administradores
ou por um administrador e um procurador com poderes para o acto,
podendo, contudo, as assinaturas ser apostas por meio de chancela
por eles autorizada.

6 — A sociedade poderá participar noutras sociedades de responsa-
bilidade limitada ou ilimitada, de objecto igual ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais, e em agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios, associações em participação, agru-
pamentos europeus de interesse económico e semelhantes.

ARTIGO 5.º

Recursos financeiros

Na prossecução do seu objecto social a sociedade poderá realizar,
por deliberação do conselho de administração, todas as operações
financeiras permitidas por lei, nomeadamente a emissão de obriga-
ções.

ARTIGO 6.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos accionistas podem ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Constituição da assembleia geral

1 — Sem prejuízo de eventuais limitações legais, a assembleia geral
é constituída por todos os accionistas que, até oito dias antes do dia
designado para a reunião da assembleia geral, tenham, pelo menos,
uma acção averbada em seu nome no competente livro de registos da
sociedade, depositada na sede da sociedade ou em qualquer instituição
bancária, devendo, neste caso, remeter prova documental à sociedade
até cinco dias antes da data designada para a reunião da assembleia
geral.

2 — No caso de compropriedade de acções, só um dos proprietá-
rios poderá participar nas reuniões da assembleia geral, munido de
poderes de representação dos restantes com proprietários.

3 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

Representação

1 — Qualquer accionista que seja pessoa singular poderá fazer-se
representar pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por um
membro da administração ou por outro accionista, bastando que a
procuração conste de simples carta assinada pelo accionista dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral ou de instrumento notarial,
devendo aquela ou este ser entregue na sede social até à hora em que
a assembleia geral houver de reunir-se.

2 — A representação das pessoas colectivas, para efeitos de parti-
cipação na assembleia geral e de exercício de funções nos órgãos so-
ciais, poderá ser feita por qualquer pessoa e será comunicada ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral por simples carta emanada do
órgão competente da pessoa colectiva representada.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, que poderão não ser accionistas, eleitos trienalmente
pela assembleia geral, sendo sempre permitida a reeleição.

2 — Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no prazo le-
gal a fim de deliberar sobre as matérias que sejam, por lei, da sua
competência e, ainda, tratar de quaisquer assuntos de interesse para a
sociedade que sejam expressamente indicados na respectiva convoca-
tória.

ARTIGO 11.º

Convocatórias

1 — As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e, na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma segun-
da data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada.

2 — Enquanto as acções forem todas nominativas, as assembleias
gerais poderão ser convocadas por carta registada enviada aos accio-
nistas com a antecedência legalmente consagrada.

ARTIGO 12.º

Quórum deliberativo

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria dos votos emitidos, desde que representada a maioria do
capital social, sem prejuízo dos casos em que a lei exija maioria
qualificada.

2 — A cada acção corresponde um voto.

B) Conselho de administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três, cinco ou sete membros eleitos
trienalmente pela assembleia geral, podendo ser reeleitos por uma ou
mais vezes.

2 — O conselho de administração escolherá o seu presidente.
3 — Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do conselho

de administração será substituído por um dos membros do conse-
lho de administração por si designado para o efeito e, na falta de
designação, o substituto será escolhido pelo conselho de adminis-
tração.

4 — Os membros do conselho de administração deverão caucionar
a sua responsabilidade, por quaisquer das formas permitidas por lei,
salvo se a assembleia geral deliberar dispensar essa caução.

ARTIGO 14.º

Competência

Ao conselho de administração compete especialmente:
a) Gerir os negócios e praticar todos os actos e operações inseri-

dos no objecto social que não caibam na competência atribuída a
outros órgãos da sociedade;

b) Adquirir, alienar ou onerar bens e direitos móveis e imóveis;
c) Decidir sobre a participação no capital social de outras socieda-

des;
d) Proceder à emissão de obrigações;
e) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e reali-

zar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;
f) Constituir mandatários para o exercício de actos determina-

dos;
g) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e

as normas de funcionamento interno, designadamente sobre os em-
pregados e sua remuneração;

h) Nomear procuradores para a prática de actos determinados ou
categorias de actos;

i) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em arbítrios,
assinar termos de responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos
os assuntos que não caibam na competência de outros órgãos ou de
serviços subalternos;

j) Designar e instruir o representante da sociedade às assembleias
gerais das sociedades participadas;

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

ARTIGO 15.º

Reuniões do conselho de administração

1 — O conselho de administração reunirá sempre que convocado,
com uma antecedência de oito dias, pelo presidente e, pelo menos,
uma vez de três em três meses.

2 — As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos mem-
bros presentes ou representados, tendo o presidente voto de quali-
dade.

3 — O conselho de administração só pode deliberar validamente
estando presentes ou representados mais de metade dos seus mem-
bros.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador com

poderes para o acto;
c) Pela assinatura de um ou mais procuradores, no âmbito dos res-

pectivos poderes de representação.
2 — Os actos de mero expediente, que não sejam fonte de obriga-

ções para a sociedade, podem ser assinados por um só administrador
ou procurador.

3 — O conselho de administração poderá deliberar, nos termos e
dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade sejam
assinados por processos mecânicos ou chancela.
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C) Fiscal único

ARTIGO 17.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 — A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único e seu su-
plente, que serão ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas.

2 — O fiscal único e o seu suplente são eleitos trienalmente pela
assembleia geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

Ano social e aplicação dos resultados apurados

1 — O ano social coincide com o ano civil.
2 — Os resultados líquidos de cada exercício terão a aplicação que

a assembleia geral determinar por maioria simples, deduzidas as par-
celas que, por lei, hajam de destinar-se à constituição de reservas le-
gais ou outro fim.

3 — A assembleia geral poderá deliberar que no decurso de exercí-
cio sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos da lei.

ARTIGO 19.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixadas pela
assembleia geral ou por uma comissão de remunerações por aquela
designada por períodos de três anos podendo essa remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, na atribuição de uma determinada per-
centagem sobre os lucros da sociedade.

ARTIGO 20.º

Dissolução da sociedade

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral, pela maioria absoluta do
capital social.

2 — A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquidatária,
constituída pelos membros do conselho de administração em exercí-
cio, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

ARTIGO 21.º

Foro competente

Fica estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro, para todos os litígios, emergentes ou não
destes estatutos, entre accionistas e a sociedade.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863294

GINGKO — SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 776/20051219; identificação de pessoa colectiva
n.º 507531973; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20051219.

Certifico que entre os sócios Pedro Maria Cabral Norton de Matos
e Francisco Maria da Costa Cabral Norton de Matos foi constituída a
firma em epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a sua firma é
constituída pela denominação GINGKO — SGPS, L.da, e durará por
tempo indeterminado, a contar desta data.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 — A sede social é na Rua do Quelhas, 28, bloco D, 6.º, freguesia
da Lapa, concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar ou encerrar sucursais, delegações, agências ou qualquer outra for-
ma de representação da sociedade no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

2 — A sociedade pode prestar serviços técnicos de administração e
gestão às sociedades em que possua participação.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e encontra-se dividido por cada um dos sócios da seguinte forma:

a) Uma quota no valor de 3000 euros, pertencente ao sócio Pedro
Maria Cabral Norton de Matos; e

b) Uma quota no valor de 2000 euros, pertencente ao sócio Fran-
cisco Maria da Costa Cabral Norton de Matos.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas a terceiros depende do expresso consenti-
mento da sociedade, mas a cessão de quotas entre sócios, bem como
a sua divisão para esse fim, é livremente permitida.

2 — Em caso de cessão de quotas a favor de terceiros, a sociedade,
em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar, têm direito de pre-
ferência na sua aquisição.

3 — Para efeitos do exercício do direito de preferência estabeleci-
do no número anterior, o sócio que pretenda ceder a sua quota
comunicá-lo-á à gerência da sociedade e aos restantes sócios, por carta
registada com aviso de recepção, indicando o adquirente, o preço e as
demais condições de transmissão ou o valor atribuído em caso de trans-
missão a título gratuito.

4 — A gerência convocará a assembleia geral da sociedade para
reunir no prazo de 30 dias a contar da data da recepção da comunica-
ção prevista no número anterior, para deliberar sobre a posição da
sociedade.

5 — Caso a assembleia geral, devidamente convocada, não reúna
dentro do prazo estabelecido no número anterior ou, reunindo, nada
seja deliberado sobre o exercício do direito de preferência, entender-
-se-á que a sociedade autoriza a transmissão e renuncia ao direito de
preferência.

6 — Os restantes sócios deverão exercer o seu direito de preferên-
cia nos 30 dias seguintes à data em que receberam a comunicação
prevista no n.º 3 do presente artigo, salvo o caso previsto no número
seguinte.

7 — Os sócios que compareçam à assembleia geral prevista no
n.º 4 deste artigo ficam obrigados a declarar na reunião, para constar
da respectiva acta, se pretendem ou não exercer o seu direito de pre-
ferência, entendendo-se que renunciam a esse direito se o não fize-
rem.

8 — Havendo mais do que um sócio a preferir, a quota será dividi-
da entre eles, na proporção do capital social que ao tempo detenham
na sociedade.

ARTIGO 6.º

Amortização das quotas

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios nas
seguintes condições:

a) Por acordo com o titular da quota;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arrolamento, arresto,

arrematação, adjudicação, venda judicial, providência cautelar ou qual-
quer forma de apreensão em processo judicial, administrativo ou fis-
cal;

c) No caso de insolvência do sócio;
d) No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do sócio;
e) Se o seu titular, durante um ano consecutivo, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da
sociedade;
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f) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impe-
dir o seu normal funcionamento, exercer alguma actividade não auto-
rizada por todos os outros sócios ou em concorrência com a activi-
dade da sociedade, ou violar gravemente o pacto social, e

g) Quando o sócio constituir a sua quota em garantia ou caução de
qualquer obrigação sem prévio consentimento da sociedade.

2 — A amortização da quota será feita pelo valor apurado por
balanço dado para o efeito e o pagamento da sua contrapartida far-
-se-á nos termos da lei.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém os sócios deliberar, nos termos legais, a correspondente redu-
ção do capital ou o valor das restantes quotas, ou ainda a criação de
uma ou mais quotas para alienação a um ou alguns dos sócios ou ter-
ceiros.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, proporcionais às suas quotas e até ao montante global de 5000 eu-
ros.

ARTIGO 8.º

Gerência

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por dois gerentes desig-
nados estatutariamente ou eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Fiscalização

A sociedade nomeará uma sociedade de revisores oficiais de contas
ou um revisor oficial de contas, designados estatutariamente ou elei-
tos em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Forma de obrigar a sociedade

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
2 — A sociedade pode, através da sua gerência, constituir manda-

tários ou procuradores para a prática de determinados actos ou cate-
goria de actos.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 — Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, assem-
bleias gerais serão convocadas através de carta registada, dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral pode fa-
zer-se representar por qualquer outra pessoa, mediante carta por ele
assinada.

ARTIGO 12.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liquidatá-
rios os sócios, se de outra forma não for deliberado em assembleia
geral.

Disposição transitória

1 — Ficam desde já designados gerentes os sócios:
Pedro Maria Cabral Norton de Matos; e
Francisco Maria da Costa Cabral Norton de Matos.
2 — Fica desde já designado revisor oficial de contas:
António Borges & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, com sede na Rua do Professor Fernando da Fonseca, 10-A,
esc., em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
representada por António Alexandre Pereira Borges, casado, Rua do
Professor Ricardo Jorge, 5, 7.º, D, Algés, Lisboa, ROC n.º 559.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863235

INTERURBE — GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 823/820326; identificação de pessoa colectiva n.º 501242040;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 25; números e
data das apresentações: 20-21/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Alves Matos Almeida,

por ter renunciado, em 31 de Outubro de 2005.
Nomeação de gerente por deliberação de 30 de Novembro de 2005.
Hugo Rodrigues Matos Alemida, Avenida da República, 27, 3.º,

Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863340

LVMH PERFUMES E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 055/840920; identificação de pessoa colectiva n.º 501452184;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: 17-18/20051219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Américo Agostinho Dias Pinheiro,

por ter renunciado, em 1 de Outubro de 2005.
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Outubro de 2005.
Sandra Susana Esperanza Vogeler Favre — Rua de Castilho, 5, 5.º,

salas 50 a 52.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863324

HIDROELÉCTRICA DO TUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2974/920402; identificação de pessoa colectiva
n.º 502805579; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
3/20051220.

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.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011190452

FINACTIVA ETIESTRELA — ETIQUETAS E SISTEMAS
DE CODIFICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 064/20020131; identificação de pessoa colectiva
n.º 503539880; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 27/20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Alberto Samuel Garcia Rebe-

lo, por ter renunciado, com efeitos a partir de 14 de Novembro de
2005.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863456

FONSECA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 057/600223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500939551; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
11/20051220.

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.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863464
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LAREL — SOCIEDADE CIVIL DE HABITAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 079/610605; identificação de pessoa colectiva
n.º 500456178; inscrição n.º 21; número e data da apresentação:
25/20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863448

KAISER ENGINEERS AND CONSTRUCTORS, INC

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 144/861020; identificação de pessoa colectiva
n.º 980041317; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 34/
20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da sucursal em 31 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863545

FRANCHISE ACTION — GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE FRANQUIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 781/20051220; identificação de pessoa colectiva
n.º 507467574; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20051220.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Franchise Action — Gestão e
Exploração de Franquias, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Hermano Neves, 22,
4.º, B, 1600-477 Lisboa, freguesia do Lumiar e concelho de Lis-
boa.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, transferir a sede social para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a gestão e exploração de mar-
cas e franquias, fórmulas comerciais, métodos ou esquemas industriais,
bens ou serviços, a exploração dos conhecimentos e experiência no
desenvolvimento e na exploração comercial da actividade de
franchising, consultadoria de gestão, estudos de mercado, bem como
todos os serviços conexos com estas actividades.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais,
em sociedades de responsabilidade limitada, bem como participar na
constituição de quaisquer sociedades e associar-se com outras pessoas
jurídicas, para, nomeadamente, formar agrupamentos complementa-
res de empresas ou agrupamentos internacionais e celebrar contratos
de consórcios e de associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções, ao portador, no valor
nominal de 1 euro cada uma.

2 — O capital social pode ser elevado por uma ou mais vezes,
mediante deliberação da assembleia geral, à qual compete fixar as
condições de cada emissão, sem prejuízo do direito de preferência
concedido aos accionistas na subscrição de novas acções.

3 — Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer
definitivos, serão assinados pelos membros executivos do conselho
de administração.

4 — Os accionistas poderão realizar prestações acessórias gratuitas
de capital até ao montante global de 500 000 euros, na proporção
das acções por si detidas, conforme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão ao portador, não registadas, salvo se algum
accionista pedir a conversão de todas ou de algumas que possua, em
nominativas.

2 — As despesas de conversão ou de registo das acções, ao porta-
dor ou em nominativas, ficam a cargo do accionista que solicitar a
conversão.

3 — As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 500, 1000, 5000, e 10 000 acções, mas os accionistas po-
derão, a todo o tempo, requerer o seu desdobramento pela forma que
mais lhe convier, correndo por sua conta as despesas corresponden-
tes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações e outros títulos de dívi-
da de natureza semelhante, em conformidade com as disposições le-
gais em vigor.

2 — Salvo deliberação em contrário, pela assembleia geral que
aprovar a emissão, os accionistas terão direito de preferência na subs-
crição de obrigações, na proporção das acções que detêm.

3 — Os accionistas têm direito de preferência na subscrição de
acções em caso de aumento de capital, de amortização da participa-
ção social, na exclusão de sócio ou ocorrendo o falecimento de um
sócio, na proporção da respectiva participação social.

ARTIGO 8.º

1 — Na alienação, pela sociedade, de acções próprias a terceiros,
os accionistas usarão do direito de preferência, na proporção das ac-
ções que já possuem.

2 — A transmissão das acções nominativas estão subordinadas ao
consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias e fazer so-
bre elas as operações mais convenientes para o interesse da socie-
dade, desde que permitidas por lei e de acordo com a modalidade de-
liberada em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos da sociedade

ARTIGO 10.º

1 — São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 — A sociedade poderá ter ainda um secretário.
3 — Serão eleitos por um período de quatro anos, sendo permitida

a sua reeleição:
a) O fiscal único da sociedade;
b) O conselho de administração.
4 — Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até

que os novos membros tomem posse dos respectivos cargos, sem
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prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia, destituição, im-
pedimento temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

5 — Os membros dos órgãos sociais serão ou não remunerados
conforme a assembleia geral o deliberar.

6 — Podem ser eleitos para os órgãos sociais, sócios, accionistas
ou pessoas estranhas à sociedade.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, sen-
do as suas deliberações, quando tomadas nos termos dos presentes es-
tatutos e da lei, vinculativas para todos eles, ainda que ausentes, dis-
cordantes ou incapazes.

2 — A cada acção corresponderá um voto.
3 — Os membros dos órgãos sociais, ainda que não tenham direito

de voto, deverão tomar parte nas assembleias gerais e intervir na
discussão dos assuntos nelas tratados.

ARTIGO 12.º

1 — Os accionistas que não possam comparecer à reunião da as-
sembleia geral poderão fazer-se representar por um dos administrado-
res, pelo cônjuge, ascendente ou descendente ou por outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, na
qual será indicada a pessoa do representante.

2 — As pessoas colectivas que sejam accionistas deverão comuni-
car ao presidente da mesa, por carta recebida até à véspera do dia
marcado para a reunião e com as assinaturas de quem tenha poderes
para as obrigar, bem como com a identificação da pessoa singular que
as representa.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
por um secretário, eleitos por um período de quatro anos pela assem-
bleia geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral reunirá ordinariamente durante o primeiro
trimestre de cada ano para deliberar sobre o relatório de gestão e as
contas do exercício anterior, sobre a proposta de aplicação de resul-
tados e para proceder à apreciação geral da administração e fiscaliza-
ção da sociedade.

2 — A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que
seja convocada pelo respectivo presidente da mesa por iniciativa
própria ou a requerimento do conselho de administração, do fiscal
único ou accionistas que possuam acções correspondentes ao mínimo
exigido por lei.

3 — A assembleia geral considera-se validamente constituída e em
condições de funcionar, em primeira convocação, desde que a ela
compareçam accionistas que possuam ou representem 50 % do capi-
tal social.

4 — Em segunda convocação, a assembleia geral reúne com qual-
quer que seja o número de accionistas presentes ou representados e a
percentagem do capital social que lhes couber, ressalvadas as excep-
ções determinadas por lei imperativa.

5 — A assembleia deverá ser convocada nos termos da lei e, ainda,
por cartas registadas, dirigidas com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência.

ARTIGO 15.º

1 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social nela
representada, salvo disposição diversa em lei imperativa.

2 — As votações efectuam-se pelo modo indicado pelo presidente
da mesa, a não ser que a assembleia geral, sob proposta de algum
accionista, delibere adoptar outro modo de votação.

3 — Toda a deliberação sobre alteração do contrato social, fusão,
cisão, transformação ou dissolução da sociedade deverá ser sempre
aprovada por votos correspondentes a dois terços do capital social,
quer a assembleia reúna em primeira convocação, quer em segunda
convocação.

ARTIGO 16.º

Ao conselho de administração, compete, designadamente, sem pre-
juízo das atribuições que por lei ou deliberação da assembleia geral,
lhe sejam conferidas:

a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e operações ineren-
tes ao seu objecto social;

b) Executar as deliberações da assembleia geral e agir em confor-
midade com as orientações dela emanadas;

c) Exercer, sem prejuízo do disposto na alínea anterior, os mais
amplos poderes de administração da sociedade e praticar todos os actos
e operações tendentes à realização do seu objecto social;

d) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu al-
cance, forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

e) Adquirir, alienar, permutar ou onerar quaisquer direitos ou bens
móveis ou imóveis, celebrar contratos de locação financeira mobiliá-
ria e imobiliária, contratos de arrendamento e trespasse;

f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito, nos termos legalmente autorizados,
bem como prestar e receber cauções ou garantias consideradas ne-
cessárias;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dela, activa e passiva-
mente, promover, contestar e transigir ou desistir em quaisquer pro-
cessos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragem, com ou sem
recurso, e assinar termos de responsabilidade;

h) Deliberar que a sociedade participe na constituição, subscre-
va capital, assuma interesses ou tome parte em outras sociedades,
empresas, agrupamentos complementares ou associações de qual-
quer espécie, e coopere ou se consorcie com quaisquer outras en-
tidades;

i) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades participadas ou em qualquer tipo de associa-
ções;

j) Nomear mandatários da sociedade para a prática de determina-
dos actos, com os poderes e atribuições que constarem das respecti-
vas procurações, que para o efeito outorgar;

l) Designar e destituir o secretário da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 — O conselho de administração é composto pelo presidente do
conselho de administração e dois vogais, sendo um executivo e outro
não executivo.

2 — No caso de empate na votação do conselho de administração,
o presidente do conselho de administração tem voto de qualidade.

ARTIGO 18.º

1 — A sociedade fica obrigada pela assinatura do presidente do
conselho de administração e pelo vogal executivo membro do conse-
lho de administração, excepto nos casos previstos no n.º 2 da presen-
te cláusula, os quais ficam dispensados da prestação de caução, ou pela
assinatura de procurador com poderes bastantes, se tal constar ex-
pressamente da respectiva procuração.

2 — A sociedade fica obrigada pela assinatura do presidente do
conselho de administração ou pelo vogal executivo membro do con-
selho de administração, na realização de movimentos bancários até
ao montante de 5000 euros.

ARTIGO 19.º

Fica expressamente proibido aos membros do conselho de admi-
nistração e a mandatários obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 20.º

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

2 — O fiscal único da sociedade terá um suplente, que será igual-
mente um revisor oficial de contas.

ARTIGO 21.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montantes ne-
cessários para a constituição ou reintegração da reserva legal, terão a
aplicação que a assembleia geral deliberar, sem qualquer limitação,
podendo, no todo ou em parte, ser destinados a quaisquer reservas e
fundos sociais ou distribuídos aos accionistas.

ARTIGO 23.º

1 — A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.
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2 — Ao presidente do conselho de administração compete proce-
der à liquidação social, quando o contrário não for deliberado em as-
sembleia geral.

Órgãos sociais eleitos para o quadriénio de 2005/2008.
Conselho de administração:
Presidente: Paulo Alexandre Fernandes Pereira de Vilhena, Rua dos

Comediantes, 11, 8.º, esquerdo, Lisboa.
Vogal executivo: Luís Filipe Silva da Fonseca Marques, Avenida da

Independência das Colónias, 19, 3.º, direito, Setúbal.
Vogal: Else Cristina Fonseca de Oliveira Braga de Vilhena, Rua dos

Comediantes, 11, 8.º, esquerdo, Lisboa.
Fiscal único: Júlio Alves, Mário Baptista & Associados, SROC, Rua

de Francisco Stromp, 29, Lisboa.
Suplente: Mário Manuel Damas Covão Baptista, ROC, morada

anterior.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863537

NSEC — SISTEMAS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 747/20051213; identificação de pessoa colectiva
n.º 507524845; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20051213.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de NSEC — Sistemas Informá-
ticos, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Fleming,
5 AB, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

2 — A sede da sociedade pode ser transferida por simples delibera-
ção do conselho de administração para outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe ou para qualquer outro local,
para o qual a administração esteja habilitada a deliberar, competindo
igualmente ao conselho de administração decidir sobre a criação ou o
encerramento de filiais, sucursais, delegações ou de qualquer outra forma
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços informáticos,
nomeadamente através da concepção e programação de sistemas in-
formáticos, de prestação de consultoria e assistência técnica no mes-
mo âmbito do processamento de dados informáticos e de gestão e
desenvolvimento de sistemas existentes, incluindo o aluguer e comer-
cialização de equipamentos informáticos.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, prestações acessórias e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de 679 400 euros, sendo representado por
135 880 acções ordinárias, tituladas, nominativas, com o valor no-
minal de 5 euros cada uma.

2 — Do capital subscrito encontra-se já realizado o montante cor-
respondente às entradas em espécie na quantia de 54 400 euros,
encontrando-se o remanescente do capital social subscrito em 38,36 %
do valor nominal das acções, devendo os restantes 61,64 % do capi-
tal social ser realizados até 31 de Outubro de 2006.

ARTIGO 5.º

Acções

1 — As acções serão tituladas e nominativas, podendo ser
desmaterializadas ou convertidas em acções ao portador, nos termos
do presente contrato.

2 — Poderão existir títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 100 e múlti-
plos de 1000 acções.

3 — Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer
definitivos serão sempre assinados por dois administradores, podendo
a assinatura de um deles ser feita por chancela ou reproduzida por
meios mecânicos.

4 — Por deliberação unânime dos accionistas, a sociedade poderá
emitir, nos termos da legislação aplicável, categorias de acções privi-
legiadas, designadamente acções preferenciais, com ou sem direito de
voto, eventualmente remíveis.

5 — Os accionistas poderão deliberar, por unanimidade, a conver-
são de acções ordinárias em acções preferenciais, com ou sem direito
de voto.

6 — A sociedade poderá, por simples maioria de votos, deliberar
desmaterializar as acções, passando as mesmas a ser escriturais, sem
prejuízo de o respectivo regime jurídico ser o aplicável às acções
nominativas.

7 — A conversão de acções nominativas em acções ao portador
só poderá ser deliberada por maioria correspondente a dois terços dos
votos e implicará a alteração prévia e concomitante dos preceitos
estatutários que pressupuserem a nominatividade das acções.

8 — Salvo deliberado diversamente, as despesas de conversão das
acções em acções ao portador ficam a cargo dos accionistas reque-
rentes.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções nominativas

1 — Os accionistas, em primeiro lugar, e a sociedade, dentro dos
limites da lei, em segundo lugar, têm direito de preferência na trans-
missão, a título oneroso das acções, a terceiros não accionistas.

2 — O accionista que pretender transmitir a totalidade ou parte
das suas acções nominativas a terceiros não accionistas, deverá noti-
ficar o conselho de administração da sociedade dessa sua intenção,
por comunicação expedida com, pelo menos, 60 dias de antecedência
relativamente à data da projectada transmissão, identificando o pro-
posto adquirente e os termos e condições em que se propõe realizar
esta transmissão.

3 — No prazo máximo de oito dias a contar da recepção da noti-
ficação referida no número anterior, o conselho de administração dará
conhecimento da projectada transmissão aos restantes accionistas da
sociedade, devendo estes, se pretenderem exercer o seu direito de
preferência, comunicar tal facto, no prazo máximo de 10 dias, direc-
tamente ao accionista proponente, com cópia para o conselho de
administração.

4 — Querendo mais do que um accionista exercer o seu direito de
preferência em igualdade de condições, serão as acções em causa
rateadas por todos os pretendentes, na proporção das que já possuí-
rem.

5 — O exercício do direito de preferência tem de abranger a tota-
lidade das acções a transmitir.

6 — Decorridos os prazos atrás indicados, sem que nenhum accio-
nista haja comunicado ao accionista proponente pretender exercer o
seu direito de preferência e não tendo a sociedade, entretanto, infor-
mado este último que pretende ela própria exercer esse direito de
preferência, poderá o accionista proponente transmitir as menciona-
das acções nos termos e condições notificados ao conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 7.º

Aquisição e amortização de acções

1 — No caso de quaisquer acções representativas do capital social
da sociedade serem penhoradas, arrestadas ou sujeitas a qualquer
apreensão judicial, oneradas, dadas em garantia, mantendo-se esta si-
tuação por mais de 20 dias, se as mesmas tiverem sido alienadas com
infracção ao disposto no artigo anterior e, ainda, se os respectivos
titulares tiverem causado intencionalmente, pelo exercício indevido
dos seus direitos sociais, prejuízos à sociedade ou a outros accionistas,
a sociedade poderá adquirir essas acções, devendo apenas pagar o pre-
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ço correspondente ao preço proporcional ao valor do capital conta-
bilístico, acrescido do valor proporcional resultante das reservas le-
gais constituídas.

2 — Nos termos e com os limites da lei, a sociedade poderá adqui-
rir acções próprias e sobre elas fazer as operações que entender, por
deliberação da assembleia geral, sob proposta do conselho de adminis-
tração.

3 — A sociedade poderá sempre amortizar acções, com redução do
capital social, se obtiver o acordo do respectivo titular.

4 — A sociedade poderá também amortizar as acções detidas por
qualquer dos seus accionistas que tenha falecido, igualmente com re-
dução do capital social, devendo a respectiva deliberação ser toma-
da no prazo máximo de 120 dias a contar da data em que a socie-
dade teve conhecimento do falecimento do accionista. A
contrapartida da amortização será calculada com base num balanço
especialmente elaborado para o efeito, reportado à data do faleci-
mento do accionista, ou igual ao valor nominal acrescido dos juros
calculados a uma taxa indexada ao EURIBOR a seis meses, acrescida
de 3 %, desde a data da efectiva realização da entrada até à data da
amortização, se for maior.

5 — A sociedade poderá também amortizar as acções que sejam
transmitidas a terceiros, a título gratuito inter vivos, com redução do
capital social. A contrapartida da amortização será calculada com base
num balanço especialmente elaborado para o efeito, reportado à data
da respectiva transmissão.

6 — Nas situações previstas no n.º 1 deste artigo, a sociedade, em
alternativa à aquisição aí estabelecida, poderá amortizar as acções em
causa, com redução do capital social.

7 — A sociedade poderá, ainda, amortizar as acções próprias que
tenha em carteira, devendo o capital social ser reduzido em confor-
midade com o número de acções amortizadas, sem prejuízo do capital
social mínimo exigido por lei.

8 — A deliberação de amortização pode ser tomada no prazo de
um ano subsequente à ocorrência do facto que a fundamenta ou ao
seu conhecimento pelos demais accionistas.

ARTIGO 8.º

Prestações acessórias

1 — As acções nominativas estão sujeitas à realização pelos accio-
nistas de prestações acessórias de capital, em dinheiro, até ao mon-
tante máximo de 100 vezes o respectivo valor nominal, desde que a
exigibilidade de realização das prestações acessórias seja deliberada por
unanimidade dos votos correspondentes ao capital social, sem pre-
juízo do disposto nos seguintes n.os 3 e 4.

2 — A obrigação de realizar as prestações acessórias de capital
vencer-se-á 30 dias após a data da deliberação ou em outras datas de
vencimento pela mesma estabelecidas ou determinadas.

3 — As prestações acessórias serão prestadas a título gratuito, sal-
vo se diversamente deliberado por maioria de dois terços dos votos
correspondentes ao capital social.

4 — As prestações acessórias de capital, a realizar nos termos des-
te preceito, não poderão ser reembolsadas à custa da situação líquida
da sociedade, formada pelo capital social e pelas reservas legais obri-
gatórias que tenham sido entretanto constituídas salvo se diversamente
deliberado.

5 — O limite máximo estabelecido no n.º 1 não impede que, em
caso de necessidade, os accionistas voluntariamente realizem presta-
ções acima desse limite.

6 — Caso as acções sejam ao portador, os accionistas poderão
realizar, voluntariamente, prestações acessórias de capital, nos ter-
mos do disposto no presente artigo e na lei, aplicando-se-lhe o re-
gime legal estabelecido.

7 — Pela mesma maioria prevista no n.º 1 deste artigo, pode igual-
mente ser deliberada a conversão de quaisquer créditos em prestações
acessórias de capital, ficando estas sujeitas ao disposto neste preceito
estatutário e na lei aplicável.

ARTIGO 9.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá emi-
tir quaisquer modalidades ou tipo de obrigações, nos termos que lhe
sejam permitidos pela lei e nas condições que forem fixadas pela as-
sembleia geral, bem como outros instrumentos financeiros que a so-
ciedade esteja legalmente autorizada a criar.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Constituição

1 — A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
que até ao quinto dia anterior ao da sua realização, que estejam em
condições de exercer o direito de voto ou os representem, nos ter-
mos da lei e deste contrato, desde que as respectivas acções estejam:

a) Averbadas em seu nome no competente registo da emissão dos
valores mobiliários, em suporte de papel ou informático da sociedade,
se forem acções tituladas nominativas;

b) Depositadas na sede social ou em instituição de crédito, se fo-
rem acções tituladas ao portador;

c) Registadas em seu nome em conta de valores mobiliários escri-
turais junto de intermediário financeiro se forem escriturais.

2 — Só têm direito de presença e voto os accionistas que dete-
nham, pelo menos, 1000 acções, podendo aqueles que sejam titulares
de acções que não preencham esse requisito agrupar-se, de modo a
fazerem-se representar na assembleia geral.

3 — Os accionistas pessoas colectivas deverão comunicar, por carta
endereçada ao presidente da mesa, recebida até ao início da reunião
da assembleia geral, o nome de quem os representará.

ARTIGO 11.º

Competência

Para além da competência que lhe é legalmente atribuída, compete
à assembleia geral:

a) Eleger os membros que hão-de constituir a respectiva mesa;
b) Fixar o número de membros do conselho de administração e

eleger os mesmos, incluindo o respectivo presidente;
c) Eleger o fiscal único ou, em alternativa, os membros do conse-

lho fiscal, bem como os respectivos suplentes;
d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo

conselho de administração ou pela entidade incumbida da fiscalização
da sociedade.

ARTIGO 12.º

Composição da mesa, convocação e funcionamento

1 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos de entre accionistas ou não accionistas, por
um período de três anos, podendo ser reeleitos.

2 — A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa ou
por quem o substitua, sempre que a lei o determine, o conselho de
administração ou a entidade incumbida da fiscalização da sociedade o
entendam conveniente ou, ainda, quando tal for requerido por um ou
mais accionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos,
5 % do capital social, nos termos e segundo a tramitação, legalmente
aplicáveis.

3 — A assembleia geral poderá funcionar independentemente da
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas com direito a nela participar e todos
eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere
sobre determinado assunto.

4 — Enquanto forem nominativas todas as acções da sociedade, a
assembleia geral pode ser convocada mediante cartas registadas en-
viadas aos accionistas, com a antecedência mínima de 21 dias.

5 — A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente, em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de, pelo me-
nos, 75 % do capital social e, em segunda convocação, qualquer que
seja o número de accionistas presentes ou representados e o montan-
te de capital social que lhes couber, salvo disposição legal ou estatu-
tária em contrário.

6 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos pelos accionistas presentes ou representados,
salvo disposição legal ou estatutária que exija maioria qualificada.
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SECÇÃO II

Administração da sociedade

ARTIGO 13.º

Composição do conselho de administração

1 — A gestão da sociedade é exercida por um conselho de adminis-
tração, composto por três ou cinco membros eleitos pela assembleia
geral, por um período de três anos, podendo ser reeleitos, os quais
caucionarão a sua responsabilidade pelo limite mínimo estabelecido
na lei, salvo deliberação da assembleia geral que dispense essa caução.

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

ARTIGO 14.º

Reuniões do conselho de administração

1 — O conselho de administração reunirá com a frequência que o
mesmo entender conveniente e sempre que for convocado pelo seu
presidente ou por outros dois administradores, mas, pelo menos, uma
vez por mês.

2 — Os administradores serão convocados por escrito, nomeada-
mente por carta, telecópia ou por qualquer outra forma
tecnologicamente admissível, com a antecedência mínima de cinco
dias.

3 — As convocatórias são dispensadas se o conselho designado
deliberar reunir em datas fixas, caso em que tal deverá ser lavrado em
acta e formalmente comunicado aos seus membros.

4 — Quando esteja em causa deliberação sobre o assunto expressa-
mente referido no n.º 2 do artigo 2.º deste contrato, a convocação do
conselho de administração terá de ser obrigatoriamente realizada por
meio de carta registada com aviso de recepção, ou com protocolo,
enviada com a antecedência mínima de sete dias, a menos que os
administradores estejam presentes.

5 — Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta ou telecópia dirigida ao
presidente, bem como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito, sem
prejuízo de cada instrumento de representação só poder ser utilizado
para a reunião em função da qual tiver sido emitido.

6 — É admissível, em qualquer circunstância, o voto por corres-
pondência, por carta, telecópia ou outro meio tecnologicamente avan-
çado com a assinatura digitalizada do administrador impedido de estar
presente na reunião.

7 — As deliberações do conselho de administração são sempre
tomadas por maioria dos votos dos membros presentes ou represen-
tados e dos que votem por correspondência.

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

ARTIGO 15.º

Competência

1 — Sem prejuízo das atribuições que por lei lhe são genericamen-
te conferidas, compete, em especial, ao conselho de administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções que se insiram no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens, móveis ou imóveis,
bem como tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios, sempre
que o entenda conveniente para a sociedade;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedados pela lei;

d) Contratar e despedir os empregados da sociedade, estabelecendo
as respectivas condições contratuais, e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

f) Delinear a organização e os métodos de trabalho da sociedade,
elaborar regulamentos e determinar as instruções que julgue conve-
nientes;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em sede de
arbitragem, assinar termos de responsabilidade e, em geral, resolver
todos os assuntos que não caibam na competência de outros órgãos
sociais;

h) Representar ainda a sociedade em negociações colectivas de tra-
balho, perante associações patronais, profissionais ou outras e decidir
sobre a filiação da sociedade em quaisquer associações.

2 — O conselho de administração poderá encarregar um ou mais
dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas acti-
vidades da sociedade e de certas matérias de administração.

3 — O conselho de administração poderá ainda delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva, formada por um nú-
mero ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

4 — O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, incluindo a forma de suprir os impedimentos do seu
presidente.

ARTIGO 16.º

Forma de a sociedade se obrigar

1 — A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas:
a) De dois administradores;
b) Do administrador-delegado, quando exista, dentro dos limites da

respectiva delegação de poderes;
c) De um administrador e de um procurador; ou
d) De um ou mais mandatários, isolada ou conjuntamente, relati-

vamente aos actos contidos no âmbito da respectiva ou respectivas
procurações e nos termos das mesmas.

2 — Os documentos de mero expediente, considerando-se como tais,
designadamente, o endosso de cheques, vales e outros valores a depo-
sitar em conta da sociedade aberta em instituição de crédito e simples
correspondência, poderão ser assinados por um só administrador.

3 — Na execução de deliberações da assembleia geral, que constem
de acta da sociedade, é suficiente a intervenção de um administrador.

ARTIGO 17.º

Limites à actuação da administração

À administração e aos seus membros, isolada ou conjuntamente, é
vedado prestarem cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade
se as mesmas, não tendo em vista a realização do objecto social, não
forem concedidas em favor de sociedade que se encontre em relação
de grupo ou de entidade relativamente à qual exista fundado interesse
da sociedade.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 18.º

Órgão e competência

1 — A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos termos
da lei, por um fiscal único, que será revisor oficial de contas ou socie-
dade de revisores oficiais de contas.

2 — A deliberação dos accionistas que eleger o fiscal único desig-
nará ainda um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores ofi-
ciais de contas suplente.

3 — Quer o fiscal único, quer o suplente, serão designados por
períodos de três anos, sendo permitida a reeleição.

4 — Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da socie-
dade poderá ser confiada a um conselho fiscal, nos termos da lei.

5 — A entidade incumbida da fiscalização da sociedade terá os
poderes e os deveres consignados na lei.

SECÇÃO IV

Outros órgãos sociais

ARTIGO 19.º

Secretário da sociedade

Por deliberação do conselho de administração, poderá ser designa-
do um secretário da sociedade, que terá um suplente, com a remune-
ração que lhes venha a ser fixada pelo conselho de administração,
com as competências estabelecidas na lei, e cujos mandatos, que po-
derão ser renovados por uma ou mais vezes, coincidirão com o man-
dato do conselho de administração que o(s) designar.

CAPÍTULO IV

Funcionamento da sociedade

ARTIGO 20.º

Ano social

O exercício social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 21.º

Aplicação dos lucros

1 — Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente distri-
buíveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo
esta total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou
parcialmente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos ac-
cionistas.

2 — O conselho de administração pode, obtido o parecer favo-
rável do fiscal único, deliberar, por uma só vez, na segunda meta-
de de cada exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsí-
veis, observados os limites legais.

ARTIGO 22.º

Remunerações

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3, os diversos titulares dos
órgãos sociais não serão remunerados, salvo se diversamente delibe-
rado pela assembleia geral.

2 — Uma vez deliberada, pela assembleia geral, a remuneração dos
diversos titulares dos órgãos sociais, compete àquela assembleia, ou a
uma comissão de vencimentos por ela nomeada, e constituída por
três membros, fixar essa remuneração.

3 — A remuneração do fiscal único e a do secretário, caso esteja
designado, será estabelecida pela administração.

4 — Sendo estabelecido que a remuneração dos administradores
inclua uma participação nos lucros do exercício, a percentagem glo-
bal destes a utilizar para esse fim não pode exceder 25 % dos lucros
do exercício que forem distribuíveis.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 23.º

Derrogação de preceitos supletivos

Sem prejuízo das deliberações a serem formadas por maioria quali-
ficada, as normas supletivas previstas no Código das Sociedades Co-
merciais podem ser derrogadas por deliberação dos accionistas desde
que tomada por dois terços dos votos correspondentes ao capital social
e a mesma não contrarie qualquer disposição deste contrato.

ARTIGO 24.º

Comunicações

Todas as comunicações previstas no presente contrato de socie-
dade deverão ser feitas por carta registada com aviso de recepção ou
por carta entregue em mão com protocolo, salvo se diversa e espe-
cificamente previsto.

ARTIGO 25.º

Foro competente

Para dirimir todos os litígios resultantes da interpretação e aplica-
ção do presente contrato que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, ou que oponham os accionistas en-
tre si, é estipulada a exclusiva competência do foro da comarca de
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Órgãos sociais eleitos para o triénio de 2005/2007:
Conselho de administração:
Presidente — Francisco Mendonça da Fonseca, Rua de São Caeta-

no, 6, bloco B, 3-B, Lisboa.
Vogal — Fernando José da Rosa Brazão, Rua do Museu A Forja,

432, Tramagal, designado para exercer o cargo em nome próprio por
PME Investimentos — Sociedade de Investimento, S. A., Rua de Ivone
Silva, 6, 6-A, 6-B e 6-C, Lisboa.

Vogal — Nuno Miguel Henriques de Almeida e Silva, Rua da Cidade
de Bissau lote 20, 8.º, esquerdo, frente, Lisboa.

Fiscal único: — P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associa-
dos, SROC, L.da, Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Suplente — Silva Neves e Teresa Marques, SROC, L.da, Rua de
Luciano Cordeiro, 113, 6.º, direito, Lisboa.

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 às en-
tregas de bens realizadas por:

Francisco Mendonça da Fonseca, residente na Rua de São Caetano,
6, bloco B, 3 B, concelho de Lisboa, NIF 204425425, com o bilhete
de identidade n.º 10108951, emitido em 7 de Janeiro de 2003, pelos
SIC de Lisboa, que entrega valores de 10 880 euros, para a realização
de capital de 10 880 euros, a que correspondem 2176 acções, por si
subscrito no capital social da sociedade NSEC — Sistemas Informáti-
cos, S. A, a constituir, com o número de identificação provisório
P-507524845.

Nuno Miguel Henriques de Almeida e Silva, residente na Rua da
Cidade de Bissau, lote 20, 8.º, esquerdo, frente, concelho de Lisboa,
NIF 203809831, com o bilhete de identidade n.º 9866476, emitido
em 16 de Março de 2000, pelos SIC de Lisboa, que entrega valores de
10 880 euros, para a realização de capital de 10 880 euros, a que
correspondem 2176 acções, por si subscrito no capital social da so-
ciedade NSEC — Sistemas Informáticos, S. A., a constituir, com o
número de identificação provisório P-507524845.

João Roberto dos Santos Gouveia, residente na Urbanização do Olhar
a Serra, Rua de Pombal, lote 56, Brejos de Azeitão, concelho de Se-
túbal, NIF 212850563, com o bilhete de identidade n.º 10613358,
emitido em 11 de Setembro de 2003, pelos SIC de Lisboa, que entre-
ga valores de 16 320 euros, para a realização de capital de 16 320 eu-
ros, a que correspondem 3264 acções, por si subscrito no capital so-
cial da sociedade NSEC — Sistemas Informáticos, S. A., a constituir,
com o número de identificação provisório P-507524845.

Pedro Alexandre Gonçalves Abreu, residente na Rua da Quinta das
Lavadeiras, 10, 4.º, direito, B, concelho de Lisboa, NIF 222317558,
com o bilhete de identidade n.º 11250950, emitido em 29 de Feverei-
ro de 2000, pelos SIC de Lisboa, que entrega valores de 5440 euros,
para a realização de capital de 5440 euros, a que correspondem
1088 acções, por si subscrito no capital social da sociedade NSEC —
Sistemas Informáticos, S. A., a constituir, com o número de identifi-
cação provisório P-507524845.

Carlos Miguel Duarte Martins Ventura, residente na Rua da Bom-
barda, 23, rés-do-chão, direito, concelho de Lisboa, NIF 222430680,
com o bilhete de identidade n.º 11245805, emitido em 20 de Feverei-
ro de 2001, pelos SIC de Lisboa, que entrega valores de 5440 euros,
para a realização de capital de 5440 euros, a que correspondem
1088 acções, por si subscrito no capital social da sociedade NSEC —
Sistemas Informáticos, S. A., a constituir, com o número de identifi-
cação provisório P-507524845.

Paulo Alexandre Vasconcelos Pacheco, residente na Urbanização
do Vale de Chelas, Edifício RTB5, lote 1.4, 2.º, A, concelho de Lis-
boa, NIF 224740903, com o bilhete de identidade n.º 11007355,
emitido em 1 de Outubro de 2002, pelos SIC de Lisboa, que entrega
valores de 5440 euros, para a realização de capital de 5440 euros, a
que correspondem 1088 acções, por si subscrito no capital social da
sociedade NSEC — Sistemas Informáticos, S. A., a constituir, com o
número de identificação provisório P-507524845.

2 — As entradas em espécie consistem na entrega de um software
que foi desenvolvido com o objectivo de prevenir a recepção de ví-
rus, spam (correio electrónico não solicitado) e outros malwares que
chegam por correio electrónico.

Este software pode ser comercializado através de uma appliance
(caixa metálica de reduzidas dimensões) ou como um serviço.

No caso da appliance é colocado um aparelho nas instalações do
cliente que previne a recepção de correio electrónico não solicitado
na fronteira da empresa com a internet; no caso do serviço, o trá-
fego de correio electrónico do cliente é desviado para os servidores
da NSEC — que se encontram localizados num datacenter — onde
são eliminadas as mensagens indesejadas, sendo posteriormente en-
tregues nos servidores do cliente apenas as mensagens consideradas
limpas.

Esta entrada de valor de 54 400 euros é detida por:
Francisco Mendonça da Fonseca — 10 880 euros.
Nuno Miguel Henriques de Almeida e Silva — 10 880 euros.
João Roberto dos Santos Gouveia — 16 320 euros.
Pedro Alexandre Gonçalves Abreu — 5440 euros.
Carlos Miguel Duarte Martins Ventura — 5440 euros.
Paulo Alexandre Vasconcelos Pacheco — 5440 euros.
3 — A solução informática foi avaliada com base nos meios hu-

manos e técnicos incorridos com a sua produção, foram tidas em
conta as funções desempenhadas pelas pessoas que nela intervieram,
bem como as taxas horárias praticadas no mercado para as referidas
funções.
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É do nosso conhecimento que a solução informática está a ser
utilizada por diversas entidades, nomeadamente:

Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações;

Vodafone Portugal;
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril;
By Design.

Âmbito

4 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — verificação das entradas em espécie 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 nominal das
acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto,
o referido 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.
5 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração

6 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas aos sócios
que efectuam tais entradas.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010772890

JOSÉ SOALHEIRO, TERESA CASTRO
& ASSOCIADOS — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 183/20040415; identificação de pessoa colectiva
n.º 506806650; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 15-16/20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Levi Maia da Costa Virott, por ter

renunciado, em 22 de Julho de 2005.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 3 do artigo 4.º
Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1 — José Manuel Duarte Soalheiro — 12 500 euros.
2 — Maria Teresa Aguiar Ribeiro de Castro Pinto Correia —

12 500 euros.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, José Manuel Duarte Soalheiro e Maria Teresa Aguiar Ribeiro
de Castro Pinto Correia.

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — Ficam nomeados gerentes os sócios, José Manuel Duarte

Soalheiro e Maria Teresa Aguiar Ribeiro de Castro Pinto Correia.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009144970

GESCARE — GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 504/20040820; identificação de pessoa colectiva
n.º 506336468; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Objecto: A promoção e gestão de estabelecimentos de saúde, a venda

e aluguer de materiais, produtos e equipamentos relacionados com a
saúde, bem como a prestação de quaisquer serviços a outras entidades
que se dediquem à área dos cuidados de saúde e da assistência a pesso-
as.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção e gestão de estabeleci-
mentos de saúde, a venda e aluguer de materiais, produtos e equipa-
mentos relacionados com a saúde, bem como a prestação de quaisquer
serviços a outras entidades que se dediquem à área dos cuidados de
saúde e da assistência a pessoas.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863359

FISHERTON IMPORT, EXPORT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 595/20051017; identificação de pessoa colectiva
n.º 507417747; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
Objecto: Importação exportação de produtos alimentares em ge-

ral.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de produ-
tos alimentares em geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009867920

JACINTO, ANTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 428/19621219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147574; inscrição n.º 17/20050829.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002, 2003, 2004.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004273453

IDEIAS DINÂMICAS — MULTIMÉDIA
E AUDIO-VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 580/20030820; identificação de pessoa colectiva
n.º 506622592; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20051219.
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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. 2009753232

ISIDRO PIMENTEL & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 651/840629; identificação de pessoa colectiva n.º 501436065;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 31 e 33/20051216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Anastácio Isidro Pimentel dos San-

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

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º
Capital: 7482 euros.
Sócio e quotas: Manuel Valdemar Dias Cruel, 3741 euros  e 3741 eu-

ros.
Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 7482 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma do valor nominal
de 3741 euros, pertencendo ambas ao sócio Manuel Valdemar Dias
Cruel.

4.º

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

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863111

IBERBUILDING, LTD.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3264/920729; identificação de pessoa colectiva n.º 980074096;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 41/20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da sucursal em 6 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912288

INVESTIMENTOS E INDÚSTRIAS METALÚRGICAS
FERREIRINHA, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3178/920406; identificação de pessoa colectiva n.º 500998922;
inscrições n.os 25-26; número e data das apresentações: 33/
20051229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2005, e foi ainda re-
gistado o seguinte:

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117549

HARPA — INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2570/910410; identificação de pessoa colectiva n.º 502547413;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 18/20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117514

NORTEL NETWORKS PORTUGAL, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1589/900430; identificação de pessoa colectiva n.º 502338393;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 6/20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para o Edifício Tivoli Fórum, Avenida da Li-

berdade, 180-E, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117077

INCOTEL — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2286/910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502609826;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 34/20051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução da sociedade em 26 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912121

F. L. SMIDTH PORTUGAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 189/20030312; identificação de pessoa colectiva
n.º 505096650; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 32/
20051227.

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.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117107

FICTÍCIA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 441/20010712; identificação de pessoa colectiva
n.º 505464497; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 5-6/20051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Cristina Esteves Sarreira, por

ter renunciado em 25 de Fevereiro de 2005.

Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Fevereiro de 2005.
Isaías Siqueira Silva.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005887935



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 107 — 2 de Junho de 200610 892-(208)

GPSAÚDE, SGPS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9984/20000310; identificação de pessoa colectiva n.º 501850686;
inscrição n.º 20 e averbamento n.º 4 à inscrição n.º 8; número e data
das apresentações: 29/20051227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004, e foi ainda re-
gistado o seguinte:

Deslocação de sede para a Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, fre-
guesia de Coração de Jesus.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010799577

IMODA — IMÓVEIS E DESENVOLVIMENTO,  S .  A .  

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6989/970311; identificação de pessoa colectiva n.º 502802812;
inscrições n.os 18-19; número e data das apresentações: 21/
20051227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2005, e foi ainda re-
gistado o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2005.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009116933

LUSIADATUR — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5436/950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503378763;
inscrições n.os 9-10; números e data das apresentações: 13-14/
20051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário e suplente da sociedade, por deliberação

de 31 de Outubro de 2005.
Secretário: Pedro da Conceição Reis dos Santos Esteves, Avenida

do Movimento das Forças Armadas, 38, 1.º, esquerdo, Portela, Sin-
tra.

Secretário suplente: António Jorge Reis dos Santos Esteves, com a
morada anterior.

Dissolução da sociedade em 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011378613

J. FONSECA ESTEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8112/980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504073044;
inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os

4 e 5; números e data das apresentações: 15-17/20051227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004, e foi ainda registado o seguinte:

Cessação de funções do gerente Jorge Fonseca Esteves, por ter
renunciado em 31 de Dezembro de 2000.

Nomeação de secretário e suplente da sociedade para o triénio de
2004-2006, por deliberação de 15 de Junho de 2004.

Secretário: Teresa Quintana, Largo de São Sebastião da Pedreira,
44, Lisboa.

Suplente: João Castro Quintana, com a morada anterior.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117026

LARFERMO — COMÉRCIO DE AVES E PEIXES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 856/831229; identificação de pessoa colectiva n.º 501210423;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 31/20051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912130

JOSALAC — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 792/810316; identificação de pessoa colectiva n.º 501149406;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 18/20051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução da sociedade e designação de liquidatário, em 19 de

Dezembro de 2005.
Liquidatário: José Manuel Marques.
Prazo para a liquidação: um ano a partir de 19 de Dezembro de

2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117018

FRONTDOOR — UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9705/991210; identificação de pessoa colectiva n.º 504757997;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 27-28/20051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Douglas Benjamim Villiers,

Inês Heliodoro da Luz e Rita Heliodoro da Luz, por terem renunciado
em 5 de Dezembro de 2005.

Nomeação do conselho de administração para o ano de 2005, por
deliberação de 5 de Dezembro de 2005.

André Ribeiro Caneira de Freitas Garcia, Rua de Abranches Ferrão,
10, 11.º, D, Lisboa;

Joaquim Valadas de Freitas Garcia, com a morada anterior;
Maria Noémia Ribeiro Caneira de Freitas Garcia, Rua de Abranches

Ferrão, 10, 11.º, D, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117042

GLOBALREST — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9218/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504376535;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117298
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FLOR DO CAIRO, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 327/20040604; identificação de pessoa colectiva
n.º 507012011; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/
20051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117328

GIFTGALLERY EMPORIUM — IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 302/20030423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506556972; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/
20051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863715

LABORATÓRIO DENTAL LUSO-ALEMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 745/20011010; identificação de pessoa colectiva
n.º 505491036; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/
20051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117131

GRECE — GESTÃO DE REDE EMPRESARIAL
DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 249/20000614; identificação de pessoa colectiva
n.º 504979990; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 25/
20051228.

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.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912156

FRANCISCO GONZALEZ DAVID & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 867/600704; identificação de pessoa colectiva n.º 500497591;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 12/20051223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da liquidação em 6 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009999266

IDEIAS SIMPLES — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7457/971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503984868;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20051228.

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.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007863707

HEREDITATE — EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5093/941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503303534;
inscrições n.os 9-10; números e data das apresentações: 10-11/
20051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário e suplente da sociedade, por deliberação

de 2 de Abril de 2005.
Secretária: Manuela Lourenço de Albuquerque, Rua de Tierno Galvan,

Torre 3, 13.º piso, Lisboa.
Secretário suplente: João Castelo Branco, Rua de Tierno Galvan,

Torre 3, 6.º piso, Lisboa.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117123

JOSÉ PÉREZ — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1212/900104; identificação de pessoa colectiva n.º 502267950;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/20051228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166043

GLASI — GESTÃO DE LARES E APOIO DE SAÚDE
A IDOSOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 472/20020701; identificação de pessoa colectiva
n.º 506034607; inscrições n.os 4, 5 e 6; números e data das apre-
sentações: 20-21/20051223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004, e foi ainda re-
gistado o seguinte:

Nomeação de secretário e suplente da sociedade, por deliberação
de 31 de Outubro de 2004.

Secretário: António Mário Leitão Pinheiro de Gusmão Nogueira,
que também usa António Gusmão Nogueira, Avenida de Almirante
Reis, 152, 2.º, direito, Lisboa.

Suplente: Fernanda Júlia Simões de Gusmão Nogueira, Rua do En-
genheiro Ferreira Dias, lote 110, 6.º, D, Lisboa.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007856387
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JOÃO BRITO F. SOARES AZEVEDO — CUIDADOS
MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 814/20051229; identificação de pessoa colectiva
n.º 507244176; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20051229.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma João Brito F. Soares Azevedo — Cui-
dados Médicos, Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Rua do Dr. Teófilo Braga, 12, 2.º, direito, fre-
guesia da Lapa, em Lisboa.

3.º

A gerência poderá deslocar a sede social para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências, delegações ou outras formas de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cuidados médicos e de
saúde.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros.

6.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente, ficando
designado o sócio único.

7.º

A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme vier a
ser decidido, podendo a remuneração consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios que sirvam à prossecução dos fins sociais.

Sócio e quota: João de Brito Ferreira Soares de Azevedo, com
5000 euros.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011143748

FINDAHOUSE, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 806/20051228; identificação de pessoa colectiva
n.º 507576837; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20051228.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FINDAHOUSE, Compra e Venda
de Imóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Colégio
Militar, lote 9, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação, onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complementares
de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencente à
única sócia JUMP — Investimentos e Participações, SGPS, S. A. 

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, são exer-
cidas pela gerência, composta por um ou mais gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.
3 — A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-

tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência,

ainda que não tenha atingido a fase judicial.
4 — É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

5 — Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e a
obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade
ficam desde já autorizados, nos termos do artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

Sócia e quota: JUMP — Investimentos e Participações, SGPS, S. A. ,
com 5000 euros.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166027

FLAT 2 — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 805/20051228; identificação de pessoa colectiva
n.º 507577280; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20051228.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FLAT 2 — Compra e Venda de
Imóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São José, 35,
3.º, B e C, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação, onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complementares
de empresas ou associações em participação.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente à única
sócia SERENATA — Investimentos e Participações, SGPS, S. A. 

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação, são exer-
cidas pela gerência, composta por um ou mais gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.
3 — A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-

tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência,

ainda que não tenha atingido a fase judicial.
4 — É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.

5 — Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e a
obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade
ficam desde já autorizados, nos termos do artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

Sócia e quota: SERENATA — Investimentos e Participações,
SGPS, S. A. , com 5000 euros.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117336

LI PEI PING — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 798/20051227; identificação de pessoa colectiva
n.º 507221184; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20051227.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Li Pei Ping — Investimentos
Imobiliários, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Viriato, 23, A e B,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

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 compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para o mesmo fim, assim como o seu arrenda-
mento.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

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, mesmo com
objecto diferente do seu.

Sócio e quota: Li Pei Ping, com 5000 euros.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117050

IBERBUILDING — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 817/20051229; identificação de pessoa colectiva
n.º 507512316; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
20051229.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IBERBUILDING — Investimentos
Imobiliários, S. A. , e a sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Avenida da Liberdade, 224, na freguesia
do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto:
a) A compra e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para

esse fim;
b) Promoção, construção, gestão, arrendamento e comercializa-

ção de investimentos e empreendimentos imobiliários, comerciais,
industriais, turísticos, agrícolas, culturais e recreativos;

c) Fabrico, comercialização, aluguer, locação não financeira, pro-
moção e manutenção de produtos, maquinarias e peças para indústria,
comércio e serviços;

d) Prestação de serviços de consultadoria e prospecção de merca-
dos nacionais e internacionais para os empreendimentos, géneros e
artigos supra referidos;

e) Prestação de serviços de consultadoria económica, contabilís-
tica, marketing, publicidade e direcção de empresas;

f) Prestação de serviços na área da informática, dos projectos de
engenharia civil e de arquitectura;

g) Prestação de serviços na área da restauração, hotelaria e turismo;
h) Exploração de marcas registadas, patentes, direitos de autor e

direitos conexos.
2 — No exercício da sua actividade social, a sociedade pode não só

participar no capital de outras sociedades, mas também adquirir e alie-
nar participações no capital de outras sociedades, ainda que, tanto
num caso como no outro, tais sociedades tenham o objecto social
diferente, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a
quaisquer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante, e
participar na sua administração.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações, prestações
suplementares e suprimentos

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 55 643 euros  e 90 cêntimos, represen-
tado por 5 564 390 acções, com o valor nominal de um cêntimo cada
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uma, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e representado
por acções escriturais e nominativas.

2 — As acções podem ser convertidas de escriturais em tituladas,
podendo ainda ser convertidas de nominativas em acções ao porta-
dor.

3 — O pedido de conversão deve ser submetido a aprovação da
assembleia geral de accionistas e votado favoravelmente por uma
maioria qualificada de 75% do capital social.

4 — Na eventualidade de emissão de acções tituladas, os respecti-
vos títulos representativos das acções conterão a assinatura de dois
administradores, podendo as assinaturas ser de chancela, por eles au-
torizada.

ARTIGO 5.º

1 — A transmissão de acções nominativas depende sempre do
consentimento da sociedade, gozando os accionistas de direito de
preferência.

2 — Para os efeitos do n.º 1 do presente artigo, o accionista que
pretenda transmitir acções nominativas comunicará a sua pretensão
ao conselho de administração da sociedade por carta registada com
aviso de recepção, contendo a indicação do transmissário, preço,
condições de pagamento e data de realização do negócio projectado.

3 — Compete ao conselho de administração a concessão ou recusa
de consentimento para a transmissão de acções nominativas.

4 — O conselho de administração deverá pronunciar-se sobre o
pedido de consentimento no prazo de 30 dias após ter sido notificado
pelo transmitente da projectada transmissão de acções, informando,
dentro desse mesmo prazo, o transmitente e os restantes accionistas
da sua deliberação por meio de carta registada com aviso de recepção.

5 — Para efeitos de exercício do direito de preferência, qualquer
accionista que queira adquirir as acções deverá comunicá-lo ao trans-
mitente, no prazo de 15 dias a contar da data da comunicação da
deliberação do conselho de administração que consentiu a transmis-
são, através de carta registada com aviso de recepção.

6 — A transmissão de acções é livre nos casos em que o conselho
de administração não se pronuncie sobre o pedido de consentimento
no prazo referido no n.º 4 deste artigo e ainda quando os restantes
sócios não exerçam o seu direito de preferência no prazo referido no
n.º 5 deste artigo.

7 — No caso de recusa de consentimento para a transmissão, a
sociedade obriga-se a fazer adquirir por outra pessoa ou entidade as
acções, nas mesmas condições de preço e pagamento do negócio para
que foi solicitado o consentimento, salvo nos casos de transmissão a
título gratuito ou provando a sociedade a verificação de simulação do
preço do negócio proposto, caso em que a aquisição das acções, sem
prejuízo do disposto em normas legais imperativas, será feita pelo
seu valor real, determinado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do
Código das Sociedades Comerciais.

8 — Aos accionistas a quem é conferido um direito de preferência
é igualmente lícito provar a verificação de simulação do preço do
negócio proposto nos termos e com as cominações previstas na par-
te final do número precedente.

9 — Presume-se a simulação do negócio de transmissão de acções
caso o respectivo preço comunicado pelo transmitente nos termos
do presente artigo, corresponder a 175% ou mais do valor real dessas
acções, determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade pode adquirir acções próprias e fazer sobre elas as
operações que entender convenientes nos limites das disposições le-
gais aplicáveis.

2 — A sociedade pode amortizar acções quando quaisquer acções
forem objecto de arresto, penhora ou hajam de ser vendidas judicial-
mente.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da assembleia geral e observados os demais condi-
cionalismos legais, a sociedade poderá emitir obrigações, nos termos
do artigo 348.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao montante cor-
respondente a 10 vezes o capital social da sociedade, ficando todos
os accionistas obrigados na proporção do capital por si detido, obser-
vando-se ainda as condições que forem aprovadas pela assembleia geral,
que determinará também as respectivas condições de reembolso.

2 — Os sócios poderão conceder empréstimos à sociedade de acordo
com as condições que forem estabelecidas pela assembleia geral, que
determinará as respectivas condições de reembolso.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral representa a universalidade dos sócios e é com-
posta por todos os accionistas.

§ único. Para efeito de participação na assembleia geral, os accio-
nistas com acções ao portador, caso estas venham a ser emitidas,
deverão fazer prova perante o presidente da mesa da assembleia geral
de que têm os respectivos títulos na sua posse.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais devem ser convocadas sempre que a lei o
determine ou o requeiram o conselho de administração, o fiscal único
ou accionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos,
5% do capital social.

ARTIGO 11.º

1 — A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da respectiva mesa ou por quem o substitua, respeitando os prazos e
as formalidades estabelecidos na lei.

2 — A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de mais de
51% do capital e, em segunda convocação, qualquer que seja o nú-
mero de accionistas presentes ou representados e o montante do
capital que lhes couber, salvo o disposto na lei ou no presente con-
trato social.

3 — Os titulares das acções nominativas poderão ser convocados
por escrito.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos, devendo essa maioria de votos representar sempre mais
de 51% do capital social.

2 — A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar por
qualquer pessoa, por meio de mera carta de representação dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, da qual conste a identificação
da assembleia e do representante designado.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 15.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou por um conselho de administração composto por três
ou cinco membros, um dos quais assumirá as funções de presidente.
Em qualquer caso, os administradores serão eleitos em assembleia geral
e o seu mandato terá a duração de quatro anos, sendo admissível a
reeleição por uma ou mais vezes por sucessivos períodos de quatro
anos.

2 — No caso de algum ou alguns dos membros do conselho de
administração cessar as suas funções antes do termo do seu mandato,
o conselho de administração pode cooptar novos membros.

3 — Por deliberação do conselho de administração, este pode de-
legar a gestão corrente da sociedade num administrador-delegado.

4 — A deliberação do conselho de administração que constituir o
administrador-delegado deverá fixar os limites das competências de-
legadas.

ARTIGO 16.º

1 — O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou ainda por outros dois administradores e
obrigatoriamente uma vez por ano.

2 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos presentes ou representados, tendo o presidente
voto de qualidade em caso de empate.
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3 — Para que o conselho de administração reúna validamente será
necessária a presença ou representação válida da maioria dos seus
membros.

4 — Qualquer dos administradores poderá fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presiden-
te.

ARTIGO 17.º

1 — Ao administrador único ou ao conselho de administração,
conforme o caso, são atribuídos os mais amplos poderes dos negócios
sociais, competindo-lhe, designadamente, representar a sociedade em
juízo e fora dele, activa e passivamente, e deliberar sobre quaisquer
assuntos da sua administração, abrir e movimentar contas bancárias,
assinar cheques, aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos co-
merciais, negociar e celebrar contratos, incluindo-se nestes quaisquer
contratos de locação financeira, efectuar pagamentos, contratar e
despedir pessoal, comprar e vender bens móveis e imóveis, incluindo
veículos automóveis e quaisquer tipos de participações sociais noutras
entidades.

2 — É inteiramente vedado aos administradores fazerem, por con-
ta da sociedade, quaisquer operações alheias ao seu fim e objecto, ou
por qualquer forma obrigar a sociedade por essas operações, sob pena
de imediata revogação do mandato com justa causa, sem prejuízo da
responsabilidade solidária que por esses actos contraírem para com a
sociedade e para com terceiros.

ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de quaisquer dois administradores ou

pela assinatura isolada do administrador único, conforme a adminis-
tração da sociedade seja assegurada por um conselho de administração
ou por um administrador único, respectivamente;

b) Pela assinatura isolada de um administrador-delegado no âmbito
dos poderes que lhe forem conferidos;

c) Pela assinatura de um procurador ou mandatário, isolada ou
conjuntamente com a assinatura de um administrador ou de um outro
procurador ou mandatário, nos termos e âmbito que lhe forem con-
feridos pelo respectivo instrumento de mandato.

ARTIGO 19.º

Os administradores ficam dispensados de prestar caução.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 20.º

1 — A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único que
terá um suplente, eleitos em assembleia geral, que exercerão as fun-
ções que lhe são atribuídas por lei e pelo contrato social.

2 — O mandato do fiscal único e do suplente terá a duração de
quatro anos, sendo admissível a reeleição por uma ou mais vezes.

3 — Por deliberação da assembleia geral a fiscalização da sociedade
poderá ser conferida a um conselho fiscal, composto por três mem-
bros efectivos e um suplente ou por cinco membros efectivos e dois
suplentes, aplicando-se quanto ao demais o disposto nos números
anteriores.

CAPÍTULO VI

Disposições comuns

ARTIGO 21.º

Dividendos

Os lucros líquidos anuais e após as amortizações, serão distribuídos
de acordo com a deliberação da assembleia geral, podendo ser feitos
adiantamentos sobre lucros, nos termos da lei.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos previstos
na lei.

2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção far-se-á extrajudicialmente, competindo aos membros do conse-

lho de administração em exercício as funções de liquidatários, sendo-
-lhes atribuídos os poderes definidos no artigo 152.º do Código das
Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2005-2008, os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Hipólito Mendes Pires, casa-
do, com domicílio profissional na Rua Nova de São Mamede, 7, 2.º,
direito, em Lisboa; secretário, José Manuel Simões Correia, casado,
residente na Avenida de António Serpa, 22, 6.º, em Lisboa.

Conselho de administração: presidente, Marta Gameiro Cardoso
Mendes Pires, casada, residente na Avenida do Engenheiro Duarte
Pacheco, 21, 7.º, B, em Lisboa; vogal, Duarte Alves Nobre Guedes,
casado, residente na Avenida de Miguel Torga, lote 1, Edifício Dois,
7.º, B, em Lisboa; vogal, Isabel Maria Coelho Alves, divorciada, resi-
dente na Avenida do Lago, Edifício Lugano, 470-B, 2.º, A, no Monte
Estoril.

Fiscal único: efectivo, Deloitte & Associados, SROC, S. A. , com
sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º,
em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
n.º 43 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o n.º 231,
representada por Manuel Maria de Paula Reis Boto, com domicílio
profissional na mesma morada e inscrito na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 523; suplente, Carlos Alberto Ferreira da
Cruz, com domicílio profissional no Edifício Atrium Saldanha, Praça
do Duque de Saldanha, 1, 6.º, em Lisboa, inscrito na Ordem dos Re-
visores Oficiais de Contas sob o n.º 1146.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912199

LEONOR ESTEVES, SGPS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 697/890615; identificação de pessoa colectiva n.º 502173076;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrições n.os 15, 16 e 17;
números e data das apresentações: 20-23/20051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único e do suplente, Noras Silvério

& Bizarro do Vale, SROC, e Vítor Manuel Bizarro do Vale, por terem
renunciado em 14 de Abril de 2005.

Nomeação do fiscal único e do suplente até final do quadriénio de
2004-2007, por deliberação de 16 de Dezembro de 2005.

Fiscal único efectivo: Martins Pereira & Associados, SROC, Rua
de Adelino Amaro da Costa, 3, 5.º, C, Paço de Arcos.

Suplente: Manuel Martins Pereira, revisor oficial de contas, com o
mesmo domicílio.

Nomeação de secretário da sociedade, por deliberação de 19 de
Dezembro de 2005.

Secretária efectiva: Susana Pimenta de Sousa.
Suplente: Teresa Maria Ventura Patraquim da Conceição, ambas

com domicílio na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco (Amorei-
ras), Torre 1, 15.º, Lisboa.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166353

IMPORCOISAS — SOCIEDADE IMPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1330/900319; identificação de pessoa colectiva n.º 502311274;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 8/20051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912202

FRC — FERNANDA RIBEIRO CARDOSO, ARMAZENISTA
DE LOIÇAS DECORATIVAS E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5481/950406; identificação de pessoa colectiva n.º 503394084;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 9/20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912075

I. E. S. — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4994/940916; identificação de pessoa colectiva n.º 503264733;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20051227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912270

INIT — CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9431/990811; identificação de pessoa colectiva n.º 503849375;
inscrições n.os 10-11; números e data das apresentações: 2-3/
20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário e de secretário suplente da sociedade, por

deliberação de 26 de Dezembro de 2005.
Secretário: Carlos Sousa Góis, Rua de São Domingos de Benfica,

33, 3.º, A, Lisboa.
Secretário suplente: Maria da Graça de Carvalho, com a morada

anterior.

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 26 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166116

NOVACÂMBIOS — AGÊNCIA DE CÂMBIOS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 357/20000714; identificação de pessoa colectiva
n.º 502768711; inscrição n.º 27; número e data da apresentação:
4/20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração, fiscal único e suplente para

o quadriénio de 2005/2005, por deliberação de 31 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente, Pedro Alexandre da Con-

ceição de Mascarenhas Santos; vogais: José João Gonçalves Rocha e
Fernando Mendes Coutinho Rosa.

Fiscal único: Manuel L. Brito & Associados, SROC, S. A. ; suplen-
te, José Manuel Martins Gonçalves Roberto, revisor oficial de con-
tas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166124

FERRER — IMAGEM E MÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8923/990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504663259;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 8/20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Sónia Marina Nunes de Melo da

Costa Lopes de Oliveira, por ter renunciado em 20 de Dezembro de
2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166140

FACTOR H — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6318/950515; identificação de pessoa colectiva n.º 503640760;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 24/20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Cândida da Cunha de Santos

e Castro Menezes e Silva, por ter renunciado em 20 de Dezembro de
2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166310

GESHISPANA — MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 266/20020409; identificação de pessoa colectiva
n.º 506022692; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166132

FINIVERSUS — GESTÃO E COMÉRCIO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 035/20020116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505859017; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e designação de liquidatário, em 27 de Dezembro de

2005.
Liquidatária: Cristina Cardoso Ventura.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912296

FERNANDO DA COSTA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 023/20030120; identificação de pessoa colectiva
n.º 502035676; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 40/
20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166337
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FRESNEL — SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
EM APARELHAGEM FOTO-CINE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 555/710826; identificação de pessoa colectiva n.º 500121419;
inscrições n.os 9, 10 e 11; números e data das apresentações: 14-15/
20051229.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2003 e 2004, e foi
ainda registado o seguinte:

Nomeação de secretário e do suplente da sociedade, por delibera-
ção de 15 de Maio de 2004, para o triénio de 2004-2006.

Secretária: Teresa Quintana, Largo de São Sebastião da Pedreira,
44, Lisboa.

Secretário suplente: João Castro Quintana, com a morada anterior.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166191

FERREIRA & GONZALEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 661/551215; identificação de pessoa colectiva n.º 501056343;
inscrições n.os 18-19; números e data das apresentações: 16-17/
20051229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário e suplente da sociedade, por deliberação

de 30 de Outubro de 2005.
Secretário: João Castro Quintana, Largo de São Sebastião, 44, Lis-

boa.
Secretário suplente: Gonçalo Moser Serzedelo Almeida Machado,

Rua do Padre Reis Lima, 39, Lisboa.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117506

LEGICENTER — SERVIÇOS, CONSULTORIA
E GESTÃO, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 547/20010814; identificação de pessoa colectiva
n.º 505326710; inscrição n.º 9; data da apresentação: 20051109.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009106199

FONTES & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 783/20051221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505223287; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/
20051222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fontes & Fontes — Serviço de
Táxis, L.da

2 — A sede social é na Rua de Afonso Lopes Vieira, 43, 2.º, es-
querdo, na freguesia do Campo Grande, em Lisboa.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2010640047

LEITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 238/19480803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500513970; inscrição n.º 22, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 20 e inscrição n.º 24; números e data das apresentações: 50-51/
20051215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Joaquim Centeno Amaro,

por ter renunciado em 8 de Junho de 2005.

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 8.º e designação de
gerente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de 15 000 eu-
ros  cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Celeste Lopes
Esteves Ribeiro e Paula Cristina Lopes Esteves Ribeiro.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Paula Cristina Lopes
Esteves Ribeiro.

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.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011143446

IMORACE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 816/20051229; identificação de pessoa colectiva
n.º 507579739; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20051229.

Certifico que, entre os sócios Marco António Couto Martins Pe-
reira e Pedro Miguel do Espírito Santo Brísio, foi constituída a firma
em epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMORACE — Sociedade de Constru-
ções Imobiliária, L.da, e tem a sua sede da Rua Nova da Trindade, 2,
4.º, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

§ único. Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a construção e reconstrução de
imóveis, bem como a compra e venda dos mesmos e revenda dos
adquiridos para esse fim.

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações em
outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participações e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, correspondente à soma de duas quotas: uma no valor
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nominal de 250 euros, do sócio Marco António Couto Martins Pe-
reira, e outra de 4750 euros, do sócio Pedro Miguel do Espírito Santo
Brísio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, serão exercidas pelo sócio Pedro Miguel do
Espírito Santo Brísio, desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade, para todos os actos, vincula-se obrigatoria-
mente com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas, no todo ou em parte, carece em relação
a estranhos, do consentimento da sociedade; nas cessões onerosas a
não sócios, os não cedentes gozam do direito de preferência.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117557

HIDIMARKET — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 815/20051229; identificação de pessoa colectiva
n.º 507405226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20051229.

Certifico que, entre os sócios José Hipólito e Maria João Penha
Hipólito, foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato social é
o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma HIDIMARKET — Imobiliária, L.da, e
vigorará por tempo indeterminado a partir de hoje.

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Particular ao Arco do Carvalhão,
12, 5.º, direito, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

§ único. O gerente poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho.

3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades e
revenda das adquiridas para esse fim e serviços afins.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por duas quotas de igual valor nominal de
10 000 euros  cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de quem vier a ser no-
meado gerente em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, o
sócio José Hipólito.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912040

IMOARDENAS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 808/20051228; identificação de pessoa colectiva
n.º 507523059; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20051228.

Certifico que, entre os sócios António João Barata da Silva Barão
e Ana Paula Alves da Costa Lapa, foi constituída a firma em epí-
grafe, cujo contrato social é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMOARDENAS — Sociedade
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Bento, 340, 1.º,
freguesia das Mercês, concelho de Lisboa.

2 — A gerência fica autorizada a criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de pro-
priedades, construção civil e urbanizações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3000 euros, perten-
cente ao sócio António João Barata da Silva Barão, e uma de 2000 eu-
ros, pertencente à sócia Ana Paula Alves da Costa Lapa.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe ao sócio António João Barata da
Silva Barão, que desde já fica nomeado gerente, e obriga-se com a sua
assinatura.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, gozam de direito de
preferência na aquisição, a sociedade em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010499697

NEWDEVELOPERS — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 801/20051227; identificação de pessoa colectiva
n.º 507276132; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20051227.

Certifico que, entre os sócios Jorge Manuel de Carvalho dos Anjos
e João Paulo Saint-Aubyn Pais, foi constituída a firma em epígrafe,
cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NEWDEVELOPERS — Consul-
tores, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 129, 2.º,
D, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

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 consultoria económica, finan-
ceira e de gestão, análise e gestão de projectos de investimento.

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 no
valor nominal de 5000 euros  cada, tituladas uma por cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
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 Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009117093

LEYRE ZABALA MICROCIRURGIA
E LASER OCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 083/20020206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505762609; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 42/
20051220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade por quotas plural e alteração do con-

trato quanto aos artigos 1.º e 3.º
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Leyre Zabala Microcirurgia
e Laser Ocular, L.da, com sede na Avenida da Liberdade, 69, 2.º, D,
freguesia de São José, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social para qualquer outro local, nos termos da lei, e, ainda, deliberar
a abertura ou encerramento de filiais ou outras formas de representa-
ção social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e encontra-se representado por duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 4900 euros, pertencente à sócia Leyre Zabala Llano, e outra
no valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Ainhoa Zabala
Llano.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009308077

GESPOST — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE POSTOS DE ABASTECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 756/20051215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503769959; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
19/20051222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GESPOST — Gestão e Ad-
ministração de Postos de Abastecimento, L.da, e tem a sua sede na
Avenida de José Malhoa, 16, freguesia de Campolide, concelho de
Lisboa.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011915007

JERÓNIMO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7408/200518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500148589; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
7/20051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006453858

FRONT OFFICE MANAGEMENT — CONTABILIDADE,
GESTÃO E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9211/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 504392689; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
9/20051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010348222

IRPEJO — ANÁLISE DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3680/930216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502934069; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
35/20051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010508629

JOÃO CEREJEIRA — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
ALIMENTAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 292/20050704; identificação de pessoa colectiva
n.º 507302770; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009166345

INTERFIRMAS 2 — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 091/871023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501891617; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
27/20051230.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010348370

HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 354/20040617; identificação de pessoa colectiva
n.º 980300479; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/
20051230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da sucursal, com efeitos a partir de 28 de Dezembro

de 2005.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011912210

LISBOA — 3.A SECÇÃO

XECOMPEX — EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1309/900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502283513;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 10/050505.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização de Maria Cristina Santos Ferreira,
por renúncia, em 11 de Março de 2005.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 — Apresentação n.º 22/
050506.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções do administrador Fernando Laja, por renúncia, em 7 de Mar-
ço de 2005.

Em 5 de Maio de 2005, com relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à
prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010508700

SOCIEDADE PORTUGUESA CAVAN,  S.  A.  

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 420; identificação de pessoa colectiva n.º 500268061; en-
trada: 18 284; data: 051229.

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.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 2010545648

SEA WORLD TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 288; identificação de pessoa colectiva n.º 506533301; en-
trada: 18 461; data: 051230.

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.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 2010508432

TECNOEXPANSÃO INTERNACIONAL — PROJECTOS,
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7178/961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503770906;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 7 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010627830

SAESA — SOCIEDADE DE AUDITORES
DE EMPRESAS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 415/010412; identificação de pessoa colectiva
n.º 505171171; inscrição n.º 7 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 25-26/051107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Fernando António Baptista da
Costa, por renúncia, em 28 de Março de 2005, e a seguinte designa-
ção:

Designação de administrador, em 30 de Março de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso (2004-2006).
Presidente: Carla Alexandra Lima Macedo, Estrada de Caselas, 135,

Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009890426

SOCIEDADE COMERCIAL DE LEILÕES
O PREGÃO, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6445/960112; identificação de pessoa colectiva n.º 503556858;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 31/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 30 de Junho de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: Francisco Xavier Serra Cabral de

Moncada, Avenida de Álvares Cabral, 40, 2.º, direito, Lisboa; Miguel
de Barros Serra Cabral de Moncada, Avenida de Álvares Cabral, 40,
2.º, direito, Lisboa; Pedro Maria de Saldanha e Sousa Melo e Alvim,
Rua de Serpa Pinto, 3, 1.º, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Auren Auditores & Associados, SROC, S. A. ,
Rua de Fradesso da Silveira, 6, 3.º, A, Complexo Alcântara-Rio, blo-
co C, Lisboa; suplente, Luís Francisco Pereira Rosa, revisor oficial de
contas, residente na morada anterior.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010616324

LISBOA — 4.A SECÇÃO

PINA & MARQUES SANTOS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 068/500314; identificação de pessoa colectiva n.º 500217246;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 17/030701.

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

Apresentação n.º 17/030701.
Dissolução e nomeação de liquidatários, por deliberação de 27 de

Novembro de 2002.
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Liquidatárias: Fernanda Felicidade Lopes Tadeu e Maria José Lo-
pes de Pina Tadeu Santos Silva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000993508

MAFRA

N. J. FERREIRA — MÁRMORES E GRANITOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3985;
identificação de pessoa colectiva n.º 507495462; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20051017.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída com início hoje uma sociedade comercial por quotas
com a firma N. J. Ferreira — Mármores e Granitos, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Estrada do Casal Moinho, lugar dos Moi-
nhos, 2640-771 São Miguel de Alcainça, freguesia de São Miguel de
Alcainça, concelho de Mafra.

2 — A gerência pode criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, quando e onde lhe convier, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a transformação e comercialização
de mármores e granitos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente a uma quota única de valor nominal de 5000 eu-
ros, do sócio Nuno José Magalhães Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 — Fica nomeado gerente o sócio Nuno José Magalhães Ferreira.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860446

M. L. SEGUROS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3988;
identificação de pessoa colectiva n.º 507430409; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20051087.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. L. Seguros — Sociedade de Me-
diação de Seguros, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Eduardo
Burnay, lote 1, lado direito, na vila e freguesia da Ericeira, conce-
lho 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 mediação de se-
guros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio Manuel Carlos Sousa
António, e outra no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Laura Ferreira Lopes de Sousa.

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 é suficiente a assinatura de um geren-
te.

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, desde que
permitida por lei; 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

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 8.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.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860470

RISCO NULO — GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2255;
identificação de pessoa colectiva n.º 504520644; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20051018.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 5000 euros  para
10 000 euros  e alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor no-
minal de 2493 euros  e 99 cêntimos, pertencente ao sócio Pedro Ma-
nuel Cerqueira Ferreira; uma no valor nominal de 6508 euros  e 21 cên-
timos, pertencente ao sócio Nuno Miguel Cerqueira Ferreira, e outra
no valor nominal de 997 euros  e 80 cêntimos, pertencente ao sócio
Manuel Maneca Ferreira.

Após cessões, o artigo 3.º ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
10 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Cerqueira
Ferreira; uma no valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia
Helena Paula Martins Lopes Ferreira; uma no valor nominal de
3502 euros  e 20 cêntimos, pertencente ao sócio Nuno Miguel Cer-
queira Ferreira, e outra no valor nominal de 997 euros  e 80 cênti-
mos, pertencente ao sócio Manuel Maneca Ferreira.

Gerente nomeada: Helena Paula Martins Lopes Ferreira.

15 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860489
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GLOBAL SANTÉ — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3556;
identificação de pessoa colectiva n.º 506853632; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20051202.

Certifico que foi registada a nomeação de gerente, em 14 de Feve-
reiro de 2004.

Gerente nomeado: Rui Egídio Lopes de Magalhães, casado.

3 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846656

FRANCO SABER — CENTRO DE EXPLICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4038;
identificação de pessoa colectiva n.º 507483359; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/051202.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Franco Saber — Centro de Explica-
ções, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Praceta de Joaquim Conceição Go-
mes, 1, bloco B, 3.º, esquerdo, em Mafra.

3.º

A sociedade tem por objecto centro de explicações individuais para
o ensino básico, secundário e superior.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondendo à quota da única sócia Florbela do Carmo Antu-
nes Franco.

5.º

A gerência da sociedade pertence à única sócia Florbela do Carmo
Antunes Franco, desde já nomeada gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberado.

6.º

Para obrigar a sociedade, activa e passivamente, em todos os actos
e contratos, em juízo e fora dele, é suficiente a assinatura da gerente,
ou de um procurador da sociedade.

7.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 euros.

8.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 não coincida, no todo ou em parte,
com o objecto social que a sociedade ora constituída estiver a exer-
cer.

9.º

A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslocar a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para os
concelhos limítrofes.

10.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
própria sociedade, desde que sirvam à prossecução do objecto social
desta.

11.º

A gerente nomeada fica desde já autorizada a efectuar o levanta-
mento do capital social depositado, a fim de fazer face às despesas de
constituição e início de actividade da sociedade.

12.º

A outorgante declara ainda que não é sócia de qualquer outra socie-
dade unipessoal.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846648

TRANSPORTES CARLOS PEDROSO SIMÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1370;
identificação de pessoa colectiva n.º 503017370; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 3/051202.

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

Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2005.

3 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846664

SOTERCABOS — SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS
E INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1552;
identificação de pessoa colectiva n.º 503399140; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4/051202.

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

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

3 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846672

EXTRA A PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SUÍNOS, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1409;
identificação de pessoa colectiva n.º 503096423; inscrições
n.os 18 e 19; números e datas das apresentações: 3/20050407 e 8/
20051012.

Certifico que foi registada a nomeação, em 21 de Setembro de 2005,
para o triénio de 2004-2006, do fiscal único Pedro Leandro & Antó-
nio Belém, SROC, e do suplente Vítor Manuel Bizarro do Vale, revi-
sor oficial de contas; e a nomeação, em 1 de Julho de 2005, do con-
selho de administração: presidente, Maria Teresa da Conceição Santos
Ferreira Martins; vogais: João Manuel Ramalho Mota, João Paulo Reis
Simões, João Carlos Branquinho Correia e João Carlos Lopes Cor-
reia.

10 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860179

HABISANTAANA — COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO
DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 21; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504355902; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/20051103.

Certifico que foi registado:
Facto: nomeação dos órgãos sociais, em 4 de Setembro de 2004.
Período: triénio de 2004-2006.
Direcção: presidente, Nuno José Campos Simões Luís; vice-presi-

dente, Luís Manuel Lopes de Sousa; secretário, João Paulo Campos
Simões Luís; tesoureiro, Paulo Assis Sarreira Vargues Alberto; vogal,
João Carlos do Carmo Oliveira.

Conselho fiscal: presidente, Norberto António Eleutério Pardelha;
vogais: Luís Filipe Ferreira Cardoso e Nuno Manuel António Bra-
gança.

18 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010861213
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MTN — GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3991;
identificação de pessoa colectiva n.º 507478894; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20051020.

Certifico que foi registada a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MTN — Gestão de Condomí-
nios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praça da República, 2,
loja 15, freguesia da Ericeira, 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 gestão, administração e serviços para
condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente 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 geren-
te.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860560

SOCOMEC — ARON, S. A.
(sucursal)

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3994;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051021.

Certifico que foi registada a designação de representante, em 22 de
Novembro de 2005.

Representante: José António Ramalho Coelho, casado.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860667

SORRISO SERVIÇOS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4031;
identificação de pessoa colectiva n.º 507536746; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20051124.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Marco Rudolfo Carvalho Quintas, solteiro, maior, natural da
freguesia de Mártires, concelho de Lisboa, residente na Rua dos Cal-
ços, Casa Quintas, Venda do Pinheiro, Mafra, portador do bilhete de
identidade n.º 11302922, de 14 de Março de 2005, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que outorga na qualidade de
administrador único em representação da sociedade anónima com a
denominação GRUPIQUINTAS — Sociedade Gestora de Participa-
ções Sociais, S. A. , identificação de pessoa colectiva n.º 505161940,

com sede no Cruzamento da Estrada de Bucelas, lote 30, no lugar e
freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra, com o capital
social de 50 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Mafra sob o n.º 2594, com poderes para o acto, qualidades
e poderes que verifiquei por conferência de fotocópia de certidão,
emitida pela referida Conservatória, em 1 de Junho de 2005, que ar-
quivo;

2.º Márcia Joana Carvalho Quintas, solteira, maior, natural da fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente na Rua
dos Calços, Casa Quintas, Venda do Pinheiro, Mafra, contribuinte
n.º 7659, de 9 de Dezembro de 2003, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa;

3.º Liliana de Jesus Bento da Silva Ferreira, divorciada, natural da
freguesia de Milharado, concelho de Mafra, residente na Avenida de
9 de Julho, 98, 1.º, esquerdo, Venda do Pinheiro, Mafra, contribuinte
fiscal n.º 104142596, portadora do bilhete de identidade n.º 7346348,
de 5 de Novembro de 2001, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade.

Pelos outorgantes, nas qualidades em que intervêm, foi dito que,
pela presente escritura, constituem entre si e a representada do pri-
meiro outorgante, uma sociedade comercial por quotas, que se regerá
pelo pacto dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sorriso Serviços — Prestação de Servi-
ços, L.da, com sede no Cruzamento da Estrada de Bucelas, lote 30,
lugar e freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

§ 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 em serviços de reposição, distri-
buição de materiais, montagem de stands, feiras e outros eventos,
produção de packs e embalagens, gestão de passatempos, serviços
diversos, serviços de shoppings e tratamento de dados.

ARTIGO 3.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 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
2750 euros, pertencente à sociedade representada do primeiro outor-
gante, GRUPIQUINTAS — Sociedade de Gestão de Participações
Sociais, S. A. , e duas no valor nominal cada de 1125 euros, perten-
cente uma a cada uma das sócias Márcia Joana Carvalho Quintas e
Liliana de Jesus Bento da Silva Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital.

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

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo dos gerentes, sócios ou não só-
cios, que forem designados em assembleia geral.

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios singulares
e o não sócio Marco Rudolfo Carvalho Quintas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios é livre desde que a sociedade ou os
sócios não queiram exercer o seu direito de preferência, o qual é con-
ferido primeiramente à sociedade e posteriormente aos sócios.
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ARTIGO 8.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 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 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.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846168

C. I. A. R. — COMPANHIA IBÉRICA AQUECIMENTO
RADIANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4030;
identificação de pessoa colectiva n.º 504462300; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/051124.

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 C. I. A. R. — Companhia Ibérica
Aquecimento Radiante, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Núcleo Empresarial da Venda
do Pinheiro II, Edifício A, no lugar e freguesia da Venda do Pinheiro,
concelho de Mafra.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá 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

A sociedade tem por objecto a comercialização e instalação de
equipamentos de aquecimento e controlo.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4750 euros, pertencente ao sócio João Lúcio de Sousa Marce-
lino, e uma do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Ana
Cristina Pires Moreira de Sousa Marcelino.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá ser ou não remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Lúcio de Sousa
Marcelino.

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 qualquer quota, nos seguintes ca-
sos:

a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, insolvência, falência ou cessão gratuita não autorizada;

b) Quando, em partilha por divórcio, a quota for adjudicada a quem
não seja sócio;

c) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Por exoneração ou exclusão de um sócio.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846150

CARVALHO & GOMES FIGUEIREDO, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3782;
identificação de pessoa colectiva n.º 507151593; inscrição n.º 2 e
averbamento n.º 1 à inscrição 1; números e data das apresentações:
11 e 12/20051123.

Certifico que foi registada a cessação das funções de administra-
dor de Marco António dos Santos Venâncio, por renúncia, em 28 de
Setembro de 2005, e a nomeação da administradora Carla Sofia
Gomes Pereira Figueiredo da Costa, divorciada, em 19 de Outubro
de 2005.

28 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846141

AUTO LEENDERT — ACESSÓRIOS E PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4034;
identificação de pessoa colectiva n.º 507501810; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/051125.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma Auto
Leendert — Acessórios e Peças para Automóveis, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua da Bela Vista, 8, na vila e freguesia da Ericeira,
concelho de Mafra.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na importação, exportação e comercia-
lização de peças e acessórios para máquinas e automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas a não associados fica dependente da auto-
rização da sociedade.
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2 — Só poderão efectuar-se cessões de quotas a não associados se
os sócios não cedentes não preferirem na aquisição, se onerosa.

3 — Havendo mais que um sócio a pretender exercer o direito de
preferência, a quota a ceder será dividida entre os preferentes na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota ser penhorada ou arrestada, se existir risco

de uma alienação judicial ou quando por qualquer modo deixe de estar
na livre disponibilidade do seu titular;

c) No caso de, por efeito de partilha em vida do sócio, mortis causa
ou por divórcio, a quota ou parte dela ser adjudicada a pessoa não
sócia.

2 — A amortização considera-se efectuada seja pela assinatura do
correspondente recibo, seja pelo depósito da contrapartida num esta-
belecimento bancário.

3 — A contrapartida da amortização será o valor nominal da quo-
ta acrescido da parte correspondente nas reservas que sob esta rubrica
constem do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 — Fica nomeado gerente o sócio Leendert Jan Uitenbroek.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 9.º

Os sócios, exceptuada a parte destinada à reserva legal, poderão,
dentro dos limites da lei, afectar os lucros do exercício a outros fun-
dos de reserva a constituir.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010833236

FERNANDO & IVAN — SOCIEDADE
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4033;
identificação de pessoa colectiva n.º 507487109; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/051125.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando & Ivan — Sociedade de Res-
tauração, L.da, e tem a sua sede na Rua do Major João Gomes, lote 33,
rés-do-chão, direito, na vila, freguesia e concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto a actividade de exploração de
bares, restaurantes, cafetarias, pastelarias e similares.

2 — Os sócios, salvo quando autorizados em assembleia geral, não
podem exercer actividades concorrentes com a da sociedade por ou
através de interposta entidade.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor nominal de 2750 eu-
ros, pertencente ao sócio Fernando Colaço de Melo, e outra no valor
nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio Ivan Toma.

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.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes, excepto em actos de mero expediente, que é suficiente a
assinatura de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 25 000 euros.

6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

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.

26 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010864000

CASAL RIBOTE — EVENTOS ERICEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4032;
identificação de pessoa colectiva n.º 507475496; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/051124.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Casal Ribote — Eventos Ericeira, L.da,
e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 247, Praia do Sul, freguesia
da Ericeira, concelho de Mafra.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na realização de eventos promocionais,
congressos, reuniões científicas, prestação de serviços na área de re-
cursos humanos e restauração.

3.º

O capital social é de 6000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de três quotas iguais de 2000 euros 
cada, pertencentes uma a cada sócia, Patrícia Alexandra Barão Sardi-
nha Faustino, Marta Susana Barão Sardinha Faustino e Joana Isabel
Barão Faustino.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelas sócias Patrí-
cia Alexandra Barão Sardinha Faustino, Marta Susana Barão Sardinha
Faustino e Joana Isabel Barão Faustino que, desde já, ficam nomeadas
gerentes, sendo suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a
sociedade.

§ 1.º Mediante deliberação da assembleia geral, a remuneração dos
gerentes poderá consistir, total ou parcialmente, na participação nos
lucros.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, sendo reservado o direito de preferência em primeiro lugar
aos sócios e em segundo à sociedade.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de 120 000 euros.
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7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objecto e
natureza diferentes e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846176

MAFRICENTRO — ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 815; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501904352; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 4/051124.

Certifico que foi registado:
Facto: nomeação de gerente, em 20 de Novembro de 2005.
Gerente nomeado: Ricardo Jorge Dias da Silva Reis, solteiro, maior.

25 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860659

CARNES 2000 — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CARNES, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1529;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304140; averbamento
n.º 5 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20051018.

Certifico que foi registada a cessação das funções de fiscal único de
Pedro Leandro e António Reis, por renúncia, em 7 de Outubro de
2005.

15 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860497

LISBAR — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CARNES, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1500;
identificação de pessoa colectiva n.º 503384399; averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20051018.

Certifico que foi registada a deslocação da sede para a Travessa dos
Mateus, 6, Vale de São Gião, Milharado.

15 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010860500

SOUSA & LAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3514;
identificação de pessoa colectiva n.º 506793516; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20051010.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Maria
Inês Gomes Póvoa de Sousa, por renúncia, em 12 de Julho de 2004.

4 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010833392

ANTRACITE — SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1248;
identificação de pessoa colectiva n.º 502783206; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/051130.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2005.

3 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846630

PASTELARIA E CONFEITARIA ROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1653;
identificação de pessoa colectiva n.º 503514551; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/051130.

Certifico que foi registado o aumento do capital e alteração do artigo
4.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 300 000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
150 000 euros, uma de cada um dos sócios, João Manuel Duarte Rolo
e Dália Maria Pereira Lourenço Rolo.

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

3 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846621

PAULO ALEXANDRE C. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 4037;
identificação de pessoa colectiva n.º 507548965; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/051130.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Alexandre C. Silva, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Avenida do Movimento das Forças Arma-
das, 6, na vila, freguesia e concelho de Mafra.

§ único. A gerência da sociedade fica autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto execução de instalações de água, gás,
aquecimento central, aspiração central e comércio de materiais de
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Costa da
Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
decidido pela assembleia geral, será desempenhada pelo único sócio,
Paulo Alexandre Costa da Silva, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010846613

FAPIL — INDÚSTRIA DE ESCOVARIA, S. A. 

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 336; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500349096; inscrição n.º 20; nú-
mero e data da apresentação: 1/20051010.

Certifico que foi registada a nomeação dos órgãos sociais, em 7 de
Outubro de 2005, para o quadriénio de 2006-2009, que tem a seguin-
te composição:

Conselho de administração: presidente, Joaquim da Costa Teixeira;
vogais efectivos: Conceição Lopes Rodrigues Teixeira, Fernando Joa-
quim Rodrigues Teixeira, Pedro Conceição Rodrigues Teixeira e Ma-
ria da Conceição Rodrigues Teixeira Martins.

Conselho fiscal: presidente, Daniel Joaquim Coelho Ribeiro Fer-
nandes; vogais efectivos: Orlando Fonseca Simões e Francisco Adriano
Batista de Castro Torres, revisor oficial de contas; vogal suplente,
Rui Manuel Serra Alves.

4 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010833384
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ODIVELAS

ABA LIMPA — LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 812;
identificação de pessoa colectiva n.º 504176471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2005759350

SPEXIM — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 148;
identificação de pessoa colectiva n.º 503713198.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684721

O SENHOR BIFE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 143;
identificação de pessoa colectiva n.º 503714976.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684896

ARRELIAS — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 809;
identificação de pessoa colectiva n.º 503359998.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007288869

DIVERTABACO — MÁQUINAS DE DIVERSÃO
E TABACO L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 505382067.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684594

MARQUES, TEIXEIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1476;
identificação de pessoa colectiva n.º 500185794.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684705

SOCIEDADE DE LAVANDARIAS JÚPITER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1492;
identificação de pessoa colectiva n.º 500267103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007288915

NOVASPORT — SOCIEDADE COMERCIAL
DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4165;
identificação de pessoa colectiva n.º 501291849.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009751051

SANTOS, MARQUES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5596;
identificação de pessoa colectiva n.º 501699864.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007589419

DEPUS — OPTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOS,
FORMAÇÃO E CONSULTORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9346;
identificação de pessoa colectiva n.º 502745835.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007676672

CASA DE REPOUSO MARIA DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 994;
identificação de pessoa colectiva n.º 503675466.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007676621

FERNANDO LEONARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 327;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112015.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009742613

AUSIAL — INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5429;
identificação de pessoa colectiva n.º 501578501.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009757130

F. PEDRO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 388;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503338.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2006524470
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GRAFILÂNDIA — ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6910;
identificação de pessoa colectiva n.º 502057289.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009326253

GREEN TRIP — RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 506804747.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009233492

TÁXIS NUNES BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 173;
identificação de pessoa colectiva n.º 503359190.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684527

BLANCO Y PIÑEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 522;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503540.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009326407

MOHSIN & IASSINE — COMÉRCIO DE COLLANTS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 373;
identificação de pessoa colectiva n.º 506419991.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2008452735

OTECH — ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5048;
identificação de pessoa colectiva n.º 501316086.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009754085

COMMÉDIA — COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 689;
identificação de pessoa colectiva n.º 503585920.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009186281

BAIOURA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 504196154.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009186354

ANTÓNIO & MADRUGA — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7014;
identificação de pessoa colectiva n.º 502129310.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007677164

MONTILÉTRICA — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6610;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976329.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009605594

TRANSPORTES ARMINDO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 035;
identificação de pessoa colectiva n.º 503969982.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009754123

A ESQUINA DOS GRELHADOS — RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 824;
identificação de pessoa colectiva n.º 505063786.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007689154

J. M. CARIA — SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 505012308.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007689138

TRANSPORTES A. F. GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 505486547.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2010202945
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ÂNGELO DE SOUSA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 391;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468328.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2010202902

FERNANDO J. ANTÓNIO — CORTANTES
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 130;
identificação de pessoa colectiva n.º 503710911.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2010745523

RETEMCONTA — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 982;
identificação de pessoa colectiva n.º 504666363.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2010745485

MANUEL FIGUEIRA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8219;
identificação de pessoa colectiva n.º 502483520.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009754204

SABINO, SABINO & SABINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6496;
identificação de pessoa colectiva n.º 501931678.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2010469852

VILHENA & JANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 864;
identificação de pessoa colectiva n.º 500490503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009754093

LOPES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1644;
identificação de pessoa colectiva n.º 500375011.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009754069

J. LOPES & LOPES — MOBILIÁRIO METÁLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9261;
identificação de pessoa colectiva n.º 502726652.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007688921

LEVE GÁS — COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 244;
identificação de pessoa colectiva n.º 506273938.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2011179289

MONTEIRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 500196346.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009754077

ESTEVES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4523;
identificação de pessoa colectiva n.º 501363068.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007688972

J. MASCARENHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1690;
identificação de pessoa colectiva n.º 500365121.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007689650

OURIVESARIA LITORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1753;
identificação de pessoa colectiva n.º 500392536.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009754042

PASTELARIA PRÍNCIPE — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6326;
identificação de pessoa colectiva n.º 501867791.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007689685



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 107 — 2 de Junho de 200610 892-(228)

GENESETE — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 504196294.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009186311

TETRA M. IMPRESSÃO DE PUBLICIDADE
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 067;
identificação de pessoa colectiva n.º 503194450.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009745710

CONSTRUÇÕES CIVIS J. PEDROSA — COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5963;
identificação de pessoa colectiva n.º 501756566.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009597141

CENTRO MÉDICO DA RAMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7369;
identificação de pessoa colectiva n.º 502210400.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007676656

FIOCCHI BLU — RETROSARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 892;
identificação de pessoa colectiva n.º 506195554.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2003930795

MONTEIRO & FELIZARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8152;
identificação de pessoa colectiva n.º 502463430.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2003930485

MERCEARIA E CHARCUTARIA BONS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3102;
identificação de pessoa colectiva n.º 500490430.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684837

CONGÉTICA — CENTRO DE CONTABILIDADE
GERAL E ANALÍTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3004;
identificação de pessoa colectiva n.º 500796343.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684802

ODICLIMA — SOCIEDADE TÉCNICA
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9700;
identificação de pessoa colectiva n.º 502835230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007288877

PERNADAS & BAIOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 503359793.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684586

AUTO SPORT DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3617;
identificação de pessoa colectiva n.º 501115625.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009332482

AUTO REPARADORA ESTEVES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3212;
identificação de pessoa colectiva n.º 500874387.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007685078

SERRALHARIA CENTRAL DA MIMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3532;
identificação de pessoa colectiva n.º 501087273.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684810

FÓRUM SELECÇÃO — CONSULTORIA EM RECURSOS
HUMANOS E EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 259;
identificação de pessoa colectiva n.º 506154777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684730



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 107 — 2 de Junho de 2006 10 892-(229)

LUÍS FERREIRA — CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7343;
identificação de pessoa colectiva n.º 502205784.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009827767

ESCRITA EM DIA — CONTABILIDADE
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 472;
identificação de pessoa colectiva n.º 502554924.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009745590

GENESETE II — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 827;
identificação de pessoa colectiva n.º 506988406.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009186192

SAÚDE E REPOUSO DE ARROUQUELAS,
LAR 3.A IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 410;
identificação de pessoa colectiva n.º 506535134.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009745604

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS
LENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 500255890.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2005323047

AUTO TÁXIS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 728;
identificação de pessoa colectiva n.º 504469479.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009745620

COELHO & CARVALHO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 503929255.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009745639

AUTO TÁXIS ARGOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 008;
identificação de pessoa colectiva n.º 505114780.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2004288701

CAFÉ SNACK-BAR — O PÁSSARO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 204;
identificação de pessoa colectiva n.º 506227120.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009186338

MONTEIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 378;
identificação de pessoa colectiva n.º 500490767.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009754140

FREITAS, SANTOS & FILHOS — CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7434;
identificação de pessoa colectiva n.º 502234288.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009757050

ABYSSUM — SERVIÇOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 292;
identificação de pessoa colectiva n.º 504015672.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009891244

ERMEBEL CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 678;
identificação de pessoa colectiva n.º 506831000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009744438

PASTELARIA MONSENHOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1944;
identificação de pessoa colectiva n.º 500212465.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007684861

SELF-PRODUTOS — ENTREPOSTO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6054;
identificação de pessoa colectiva n.º 501797777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009742222

LAVANDARIA ARCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6172;
identificação de pessoa colectiva n.º 501817581.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 2003 e 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009742311

ARCA — RESIDÊNCIA DOS AVOZINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7906;
identificação de pessoa colectiva n.º 502400471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 2003 e 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009742320

REENCONTRO — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8386;
identificação de pessoa colectiva n.º 502518723.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2007288907

AUTO BONECO — REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 327;
identificação de pessoa colectiva n.º 505471060.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009742184

DANIEL FRANCH, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 698;
identificação de pessoa colectiva n.º 505878631.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 2003 e 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2009742265

SAMPEDRO SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2501;
identificação de pessoa colectiva n.º 500588171.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 2003 e 2004 da sociedade em epí-
grafe.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009743130

RCV MOTOR — IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 959;
identificação de pessoa colectiva n.º 502402652.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009742257

HEXACAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 267;
identificação de pessoa colectiva n.º 503762270.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2005759414

SUPERMERCADOS ESTRELA SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7956;
identificação de pessoa colectiva n.º 502424753.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009757025

PVL — PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7947;
identificação de pessoa colectiva n.º 501411852.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2008204570

AUTO ALFAMA — OFICINA DE REPARAÇÕES
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8629;
identificação de pessoa colectiva n.º 502562358.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007676664

INFOTONER — CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 949;
identificação de pessoa colectiva n.º 504418475.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria
Fernandes Vieira. 2010623746
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JAZZ SPORTS — SOCIEDADE COMERCIAL
DE CULTURA FÍSICA, DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 896;
identificação de pessoa colectiva n.º 501168095.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2007684608

MULTI BUILDING — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 394;
identificação de pessoa colectiva n.º 506427080.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

2 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009742850

COMPUSTAT — COMPUTAÇÃO E ESTATÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 505647800.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009750470

PASSO LÓGICO — COMÉRCIO INTERNACIONAL
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 506406520.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2010604938

UNILEVA — SOCIEDADE INSTALADORA
DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 928;
identificação de pessoa colectiva n.º 502386274.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2008528367

CONTA 5005 — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6897;
identificação de pessoa colectiva n.º 502055421.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009757033

CIOD — CENTRO INFORMÁTICO DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 902;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Clara Maria Fer-
nandes Vieira. 2009757122

LUÍS JORGE NUNES RIBEIRO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 047;
identificação de pessoa colectiva n.º 505264374.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2003640533

ROGÉRIO & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 950;
identificação de pessoa colectiva n.º 505628864.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009743466

TÁXI CARVALHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 504854640.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2004288450

AUTO TÁXIS MIGUEL & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 500590249.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009752007

PEDRO & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 105;
identificação de pessoa colectiva n.º 504542877.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2004288124

METALÚRGICA ESTRELA TOMARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 660;
identificação de pessoa colectiva n.º 500192120.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009827724

LUÍS & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 812;
identificação de pessoa colectiva n.º 504933019.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2004288469
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TÁXI NESPEREIRA ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 031;
identificação de pessoa colectiva n.º 505230895.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009967313

NUNESLAR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9597;
identificação de pessoa colectiva n.º 502811870.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009827716

CRISTOVAL — MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3058;
identificação de pessoa colectiva n.º 500819270.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009827759

GUARDICONTA — GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3561;
identificação de pessoa colectiva n.º 501099590.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009827821

CERCAÇAM — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3930;
identificação de pessoa colectiva n.º 501526854.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009827732

DAROEIRAS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4475;
identificação de pessoa colectiva n.º 501352872.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009827740

JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6163;
identificação de pessoa colectiva n.º 501817760.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009827635

JOSÉ HENRIQUES MAGALHÃES — EQUIPAMENTO
HOTELEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 857;
identificação de pessoa colectiva n.º 505959747.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Graça Vicente Pereira. 2009744047

ANTUNES & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 465;
identificação de pessoa colectiva n.º 503301582.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 2002, 2003 e 2004 da sociedade em epí-
grafe.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2010454804

CODIVEL — GESTÃO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1506;
identificação de pessoa colectiva n.º 500065780.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2009742788

CARVALHO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2907;
identificação de pessoa colectiva n.º 500753270.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2007684667

PASTELARIA CERVEJARIA MIMOSA
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2902;
identificação de pessoa colectiva n.º 500755566.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2007684853

ODIPOLUS — URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4851;
identificação de pessoa colectiva n.º 501501550.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2009742796

MÁRIO PARREIRA ALBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502185864.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2007684977
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COLIPNEUS — DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6415;
identificação de pessoa colectiva n.º 501904824.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2007684950

PAES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 503860905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2007676630

AMÉRICO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6573;
identificação de pessoa colectiva n.º 501065203.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2009326393

SANTIAGO — PAPELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8598;
identificação de pessoa colectiva n.º 502559128.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2009757068

MARKET PLAYER — ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1957;
identificação de pessoa colectiva n.º 500352372.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2003930760

VIEIRA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3001;
identificação de pessoa colectiva n.º 500780366.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Graça Vicente Pereira. 2011390575

JOSÉ RISO & IRENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1814;
identificação de pessoa colectiva n.º 500159360.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009608356

MONTEMURAUTO — AUTO PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3984;
identificação de pessoa colectiva n.º 501232079.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2011388554

ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 453;
identificação de pessoa colectiva n.º 506996026; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20051212.

Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2005, de fl. 35 a
fl. 36 v.º do livro n.º 377 do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Lisboa 1, foi constituída a sociedade em epí-
grafe por António da Conceição Nunes, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António da Conceição Nunes,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Gomes Ferreira,
24, 6.º, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das 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 comércio, importação, expor-
tação e representação de peças e acessórios para veículos automó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2007693720

GENINFOR — GABINETE DE ENGENHARIA
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8406;
identificação de pessoa colectiva n.º 501213724; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 8, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 10 a 12/20051118.

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 97 a fl. 98 v.º do livro n.º 43-A do Cartório Notarial de Lisboa, de
Marta Chalaça, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 — Cessação de funções de gerente de Maria do Céu Duarte San-
tos e Oliveira, por renúncia, em 27 de Outubro de 2005.
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2 — Cessação de funções de gerente de António Gabriel de Al-
meida e Oliveira, por renúncia, em 27 de Outubro de 2005.

2 — Alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 24 939,89 euros e corresponde à soma de três quotas, duas iguais
no valor nominal de 11 846,45 euros, pertencentes ao sócio Antó-
nio Gabriel de Almeida e Oliveira e outra ao sócio Júlio Manuel Lobato
Forte, e uma no valor nominal de 1246,99 euros, pertencente à pró-
pria sociedade.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada por quem vier
a ser nomeado em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743873

MUNDICERTA — PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12
966; identificação de pessoa colectiva n.º 503671622; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/
20051025.

Certifico que, por escritura de 27 de Junho de 2003, exarada de
fl. 127 a fl. 128 do livro n.º 477-D do 11.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de Dulce Cecília de Sousa Santa
Maria, por renúncia, em 4 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009742710

OCULISTA DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 844;
identificação de pessoa colectiva n.º 500249334; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 3/20051130.

Certifico que, por escritura de 18 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 145 a fl. 146 do livro n.º 16-A do Cartório Notarial de Odive-
las, de Catarina Silva, foi alterado o artigo 6.º do contrato, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser fixado por deliberação, será eleita em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeados gerentes o sócio Alberto da Conceição
Pinhão e a não sócia Anabela Marques Pessoa, contribuinte fiscal
n.º 122031547, divorciada, natural da freguesia de São José, concelho
de Lisboa, residente na Rua da Caridade, 44, 1.º, São José, em Lisboa.

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

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009743989

ÓPTICA DE S. CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3910;
identificação de pessoa colectiva n.º 501191470; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 2/20051130.

Certifico que, por escritura de 18 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 147 a fl. 148 do livro n.º 16-A do Cartório Notarial de Odive-
las, de Catarina Silva, foi alterado o artigo 6.º do contrato, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser fixado por deliberação, será eleita em assembleia ge-
ral, ficando, desde já, nomeados gerentes o sócio Alberto da Con-
ceição Pinhão e a não sócia Anabela Marques Pessoa, contribuinte
fiscal n.º 122031547, divorciada, natural da freguesia de São José,
concelho de Lisboa, residente na Rua da Caridade, 44, 1.º, São José,
em Lisboa.

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

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009743970

SILVA & ANTUNES — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8253;
identificação de pessoa colectiva n.º 502492201; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20051130.

Certifico que, por escritura de 8 de Novembro de 2005, exarada
a fls. 41 e 41 v.º do livro n.º 12-A do Cartório Notarial de António
José Alves Soares, em Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de re-
gisto:

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2004280115

METALOMECÂNICA SILMAC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 442;
identificação de pessoa colectiva n.º 502342706; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20051129.

Certifico que, por escritura de 13 de Abril de 2005, exarada a
fls. 145 e 145 v.º do livro n.º 509-D do 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi alterado o artigo 1.º do contrato, que passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Metalomecânica SILMAC, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Major João Luís de Moura, Armazém V, Famões
Park, freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009744330

ROTMÚSICA — PRODUÇÕES MUSICAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 470;
identificação de pessoa colectiva n.º 505575612; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051129.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudou a sede para Urbanização Falcão, lote 502, 17.º, letra C, fre-

guesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009744314
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GUERREIRO & VELEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 425;
identificação de pessoa colectiva n.º 505548569; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 14/20051128.

Certifico que, por escritura de 22 de Novembro de 2005, exarada
a fls. 56 e 56 v.º do livro n.º 17-A do Cartório Notarial de Odivelas,
de Catarina Sofia Martins da Costa Silva, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Helder da Cos-
ta Lopes. 2009744268

BARRAQUEIRO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 009;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903562; inscrição n.º 21;
número e data da apresentação: 4/20051202.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação de membros do conselho de administração.
Membros eleitos: Otília dos Santos Pedrosa Batalho, casada, Quin-

ta da Torre, Ota, Alenquer, e José Luís Cardoso Menezes Brandão,
divorciado, Rua de José Augusto Coelho, 201, Vila Nogueira de
Azeitão.

Período: Para completar o triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 1 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009744420

LUCÍLIO MANUEL SILVA LOURENÇO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 506872475; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20051202.

Certifico que, por escritura de 11 de Agosto de 2005, exarada a
fls. 8 e 8 v.º do livro n.º 7-A do Cartório Notarial de Odivelas, de
Catarina Silva, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009744403

J. P. DUARTE — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 654;
identificação de pessoa colectiva n.º 503065161; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20051202.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 1 a fl. 3 do livro n.º 17-A do Cartório Notarial de Odivelas, de
Catarina Silva, 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.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009744411

DINOSSAURO — PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 794;
identificação de pessoa colectiva n.º 503130664; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 3/20051129.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 2009744357

CADAVAC — SERVIÇOS DE DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 574;
identificação de pessoa colectiva n.º 504688472; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/20051123.

Certifico que, por escritura de 23 de Agosto de 2005, exarada a
fls. 58 e 58 v.º do livro n.º 34-A do Cartório Notarial de Rui Manuel
Justino Januário, em Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009744071

PAVIGAMA — ASSENTAMENTO DE PAVIMENTOS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 445;
identificação de pessoa colectiva n.º 505378256; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20051206.

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

Deslocou a sede para a Rua da Liberdade, lote 4, loja esquerda, Bairro
Novo de Santo Eloy, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Helder da Cos-
ta Lopes. 2009744519

JOSÉ & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 368;
identificação de pessoa colectiva n.º 504047426; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/20051117.

Certifico que, por escritura de 27 de Outubro de 2005, exarada a
fls. 16 e 16 v.º do livro n.º 4 do Cartório Notarial de Lisboa, de Ana
Alice Ribeiro Dias, foi efectuado o seguinte acto de registo:

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Helder da Costa
Lopes. 2009743857

FATEICHA, GOMES & POEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 507417810; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20051205.

Certifico que, por escritura de 16 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 58 a fl. 59 do livro n.º 5 do Cartório Notarial de Lisboa, de Ana
Alice Ribeiro Gomes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fateicha, Gomes & Poejo, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Gaia, lote 1084, no
Casal Novo, freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
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criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação quer em Portugal quer no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de rectificação de
peças do ramo automóvel.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do valor nominal
de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios Paulo Fernando da Estalagem Poejo, João Paulo Barbosa
Ferreira Gomes e José Jorge Trindade da Silva Codina.

2 — Para vincular a sociedade é necessário a assinatura de dois dos
gerentes.

3 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou em quaisquer outros actos ou contratos es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade em primeiro lugar
e dos sócios não cedentes em segundo, os quais têm o direito de pre-
ferência.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des ou prazos, serão convocados por qualquer gerente por meio de
carta registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Helder da Cos-
ta Lopes. 2009840267

DEPUS — OPTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOS, FORMAÇÃO
E CONSULTADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 137;
identificação de pessoa colectiva n.º 502745835; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20051205.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Deslocou a sede para a Rua de Paiva Couceiro, 4, 2.º, esquerdo,

Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Helder da Cos-
ta Lopes. 2009744446

ROCA PORTUGAL — SANEAMENTO, AQUECIMENTO
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1913;
identificação de pessoa colectiva n.º 500403120; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1, inscrição n.º 10, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 7 e inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 6, 7, 8
e 9/20051128.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 — Cessação das funções de gerente de Valentin Constans Mateu,

por renúncia, em 9 de Junho de 2005.
2 — Nomear gerente Miguel Angel Munar Saura, casado, Molins

de Rei, Espanha, por deliberação em 30 de Maio de 2005.
3 — Cessação das funções de gerente de Juan Francisco Armenter

Vidal, por renúncia, em 9 de Junho de 2005.
4 — Nomear gerente Ignacio Franquesa Castrillo, casado, Calle

Benedecto Mateo, 52, 1-C, Barcelona, Espanha, por deliberação em
1 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Helder da Cos-
ta Lopes. 2009744241

RODAEXPRESSO, REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 189;
identificação de pessoa colectiva n.º 506239608; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 1 e 2/20051128.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 — Cessação das funções de gerente de Ilda Madalena Neves Guer-

reiro dos Santos Cândido, por renúncia, em 20 de Novembro de 2005.
2 — Nomear gerente Paulo Jorge Martins da Silva, divorciado, Rua

de Álvaro de Campos, 21, 4.º, A, Odivelas, por deliberação em 10 de
Novembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Helder da Cos-
ta Lopes. 2010609778

VILA FRANCA DE XIRA

JOAQUIM A. RAMINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1886/890309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502119802; data: 890309.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2006931938

NETO COSTA E ALCAZAR CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4026/971218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504031694; data: 971218.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2010301161

MOTO AVENIDA DE ALVERCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 762/761228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500614687; data: 761228.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969570

LISARCO — INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6445/040317; identificação de pessoa colectiva
n.º 502977051; data: 040317.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968433
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DROGARIA FORTINTAS DE ADELAIDE & ADELAIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1279/830706; identificação de pessoa colectiva
n.º 501622888; data: 830706.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969561

BLUE PROJECT — CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6218/030715; identificação de pessoa colectiva
n.º 506649300; data: 030715.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968441

XANIFIL — PERFUMES, BIJUTERIAS
E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2150/900912; identificação de pessoa colectiva
n.º 502413301.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

25 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2009960866

FABRIBANCAS — BANCAS E EXPOSITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1772-A/880413; identificação de pessoa colectiva
n.º 501970517; data: 880413.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009961501

QUINTA DA INFESTA — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5547/011212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505272911; data: 011212.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009960459

CARMO & SANTOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4753/000222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504813765.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de
2004.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2003560394

CONSTRUÇÕES NUNO & ANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5109/010219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505090147; data: 010219.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2012346316

PASTELARIA LA GRAN VIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6388/040115; identificação de pessoa colectiva
n.º 506756653; data: 040115.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969588

LUÍS M. R. SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1884/890307; identificação de pessoa colectiva
n.º 502119322; data: 890307.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968476

COFRACARMO — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6326/031110; identificação de pessoa colectiva
n.º 506696260.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2005339687

LITOCONTA — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3018/940210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503170607; data: 940210.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969219
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H D L — TELECOMUNICAÇÕES E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5840/020816; identificação de pessoa colectiva
n.º 506276090; data: 020816.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009961439

CONSTROILONGA — CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2810/930901; identificação de pessoa colectiva
n.º 503088765; data: 930901.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009961510

ECV — ELECTRIFICADORA CENTRAL
DE VIALONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1933/890803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502200693.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de
2004.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2009960831

ANA & LUÍS PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4588/990813; identificação de pessoa colectiva
n.º 504422960.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

21 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2009969642

OS ESPADAS — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2732/930317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503006840.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativas ao ano de
2004.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2005210935

ALBERTO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2989/940110; identificação de pessoa colectiva
n.º 503143049; data: 940110.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009960432

GERGRAN — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6532/040630; identificação de pessoa colectiva
n.º 506841537.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2010282353

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA FILOMENA ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2737/930325; identificação de pessoa colectiva
n.º 503014389.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2005210994

ROSA & SANTOS — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3878/970623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503983004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

28 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2009960947

PALACEHOME — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5893/021010; identificação de pessoa colectiva
n.º 506342298.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

28 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2009960939

ACERTO DE CONTAS — SERVIÇOS CONTABILIDADE
E CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6154/030522; identificação de pessoa colectiva
n.º 504490109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

28 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2009943589

PROMOPREDI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4578/990809; identificação de pessoa colectiva
n.º 504422936.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2009969502

TRANSZACARIAS — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4705/000107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503684171; data: 000107.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968387

CEREJA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6243/030820; identificação de pessoa colectiva
n.º 506531821; data: 030820.

Certifico que foram feitas as prestações de contas da sociedade em
epígrafe, com referência aos exercícios de 2003 e 2004, tendo ficado
depositados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2012346936

FORTEMPISOS — DECORAÇÕES
PARA INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3243/950103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503409707; data: 950103.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969600

PASTELARIA ESTRELA DO CHOUPAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3768/970214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503841714; data: 20050721.

Certifico que foram feitas as prestações de contas da sociedade em
epígrafe, com referência aos exercícios de 2001, 2003 e 2004, tendo
ficado depositados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Rijo Lourenço Marques. 2006939343

GRANEL — MOAGEM DE CEREAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4405/990203; identificação de pessoa colectiva
n.º 503241091; data: 20050721.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Ro-
sário Rijo Lourenço Marques. 2009943325

TRIFORTE — COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3593/960628; identificação de pessoa colectiva
n.º 503713015; número e data da entrada: 1246/050708.

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

22 de Novembro de 2005. — O Adjunto da Conservadora, Antó-
nio José Trindade Ramos de Jesus. 2010457854

FILTIR — OFICINA DE MECÂNICA PESADA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3320/950405; identificação de pessoa colectiva
n.º 503447072.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2005211044

EXPOPORTAS — PORTAS, AUTOMATISMOS,
ELECTRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5727/020508; identificação de pessoa colectiva
n.º 505950375; data: 020508.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969227

TEIXEIRA & VILARINHO — CHURRASQUEIRA
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4348/981130; identificação de pessoa colectiva
n.º 504285246; data: 981130.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009968450

CARLA ISABEL REIS SANTOS
VILARINHO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5561/20011221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505811952; data: 20011221.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969235

COMIDA E COMPANHIA — PRONTO-A-COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3265/950126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503508810; data: 950126.
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Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969243

SERELEMEC — MONTAGENS, SERVIÇOS,
AMADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2838/931104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503099724; data: 931104.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969251

MÓVEIS MÁRIO LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1035/810416; identificação de pessoa colectiva
n.º 500614989; data: 810416.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969260

FABRIGIMNO — FABRICAÇÃO DE MATERIAL
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 835/780404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500348898; data: 780404.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969278

L PROJECTO, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2722/930309; identificação de pessoa colectiva
n.º 503001007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

28 de Novembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2009943686

GINOBRA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2264/910426; identificação de pessoa colectiva
n.º 502547987; data: 910426.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969286

DIGITAL VOLUME — SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,
PROMOÇÕES E VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5429/010921; identificação de pessoa colectiva
n.º 505623404; data: 010921.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2002, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969294
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       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se
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dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.
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Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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