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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

CAIXA LEASING E FACTORING — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 175, 12.º, 1050-053 Lisboa

Capital social: € 10 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8926.
Contribuinte n.º 504868713.

Balanço em 31 de Março de 2006
(Em euros)

Ano

Valor antes Provisões, Ano
Rubricas da instrução n.º 23/2004 Activo de provisões, imparidade Valor anterior

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2

10+3300 Caixa e disponibilidades em ban-
cos centrais .................................... 40 790,83 0 40 790,83 11 348,95

11+3301 Disponibilidades em outras insti-
tuições de crédito ........................... 147 651,01 0 147 651,01 240 803,29

152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ Activos financeiros detidos por ne-
+16+191 (1)–3713 (1) gociação ......................................... 0 0 0 0

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

–3713 (1)
153+1548 (1)+158 (1)+18+ Activos financeiros disponíveis

+192+34 888 (1)–35 221 (1)– para venda ..................................... 15 994,33 15 994,33 0 0
3531 (1)–53 888 (1)–

–3713 (1)
13+150+158 (1)+159 (1)+ Aplicações em instituições de cré-
+198 (1)+3303+3310 (1)+ dito ................................................ 0 0 0 0

+34 018 (1)+3408 (1)–350–
–3520–5210 (1)–35 221 (1)–
–3531 (1)–5300–53 028 (1)–

–3710
14+151+1540+158 (1)+ Crédito a clientes ............................ 1 674 499 959,76 20 865 923,99 1 653 634 035,77 1 467 305 525,59

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

–34 880–3518–35 211–
–35 221–3531–370–3711–
–3712–5210 (1)–53 018–

530 208–53 880
156+158 (1)+159 (1)+ Investimentos detidos até à matu-
+22+3307+3310 (1)+ ridade ............................................. 0 0 0 0
+3402–355–3524–

–3713 (1)–5210 (1)–
–53 028 (1)–5303
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156+158 (1)+159 (1)+ Activos com acordo de recompra . 0 0 0 0
+22+3307+3310 (1)+
+3402–355–3524–

–3713 (1)–5210 (1)–
–53 028 (1)–5303

21 Derivados de cobertura .................... 0 0 0 0
25–3580–3713 (1) Activos não correntes detidos para

venda ............................................. 33 213 365,16 9 479 016,83 23 734 348,33 16 778 258,28
26–3581 (1)–360 (1) Propriedades de investimento ......... 1 128 935 0 1 128 935 939 534,99
27–3581 (1)–360 (1) Outros activos tangíveis .................. 5 881 451,51 4 830 317,52 1 051 133,99 3 810 047,78
29–3582–3583–361 Activos intangíveis .......................... 2 043 234,93 1 102 154,13 941 080,80 742 785,85

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

300 Activos por impostos correntes ...... 0 0 0 2 247,60
301 Activos por impostos diferidos ....... 4 619 018,51 0 4 619 018,51 2 841 736,42

12+157–158 (1)+159 (1)+ Outros activos ................................. 22 372 536,26 2 481 538,56 19 890 997,70 32 613 097,96
+198 (1)+31+32+3302+
+3308+3310 (1)+338+
+34 018 (1)+3408 (1)+
+348 (1)–3584–3525–

–371 (1)+50 (1) (2)–
–5210 (1)–53 028 (1)

–5304–5308 (1)+54 (1) (3) ........................................................ –––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Total do activo ..... 1 743 962 937,30 38 774 945,36 1 705 187 991,94 1 525 285 386,71

(Em euros)

Ano

Valor antes Provisões, Ano
Rubricas da instrução n.º 23/2004 Passivo de provisões, imparidade Valor anterior

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2

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

43 Passivos financeiros detidos para ne-
gociação ......................................... 0 0 0 0

39–3311 (1)–3411+5201+ Recursos de outras instituições de
+5211 (1)+5318 (1) crédito ........................................... 1 425 742 469,75 0 1 425 742 469,75 1 273 549 546,31

40+41–3311 (1)–3412– Recursos de clientes e outros em-
–3413+5202+5203+ préstimos ....................................... 0 0 0 0

+5211 (1)+5310+5311
42–3311 (1)–3414+5204+ Responsabilidades representadas por

+5211 (1)+5312 títulos ............................................ 0 0 0 0
46+3311 (1)+3415+5205+ Passivos financeiros associados a

+5211 (1)+5313 activos transferidos ....................... 0 0 0 0
44 Derivados de cobertura .................... 0 0 0 0
45 Passivos não correntes detidos para

venda ............................................. 0 0 0 0
47 Provisões ......................................... 21 625 154,57 0 21 625 154,57 19 123 638,53
490 Passivos por impostos correntes ...... 5 592 207,32 0 5 592 207,32 23 204,06
491 Passivos por impostos diferidos ...... 742 457,07 0 742 457,07 0
481 Instrumentos representativos de ca-

pital ............................................... 0 0 0 0
48–481–3311 (1)–3416+ Outros passivos subordinados .......... 66 062 912,60 0 66 062 912,60 67 549 652,41
+5206+5211 (1)+5314

51–3311 (1)–3417–3418+ Outros passivos ............................... 80 303 265,67 0 80 303 265,67 75 438 143,73
+50 (1) (2)+5207+5208+ ........................................................

+5211 (1)+528
–––––––––––––– ––– –––––––––––––– –––––––––––––

Total do passivo ..... 1 600 068 466,98 0 1 600 068 466,98 1 435 684 185,04

(Em euros)

Ano

Valor antes Provisões, Ano
Rubricas da instrução n.º 23/2004 Activo de provisões, imparidade Valor anterior

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2
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(Em euros)

Ano

Valor antes Provisões, Ano
Rubricas da instrução n.º 23/2004 Capital de provisões, imparidade Valor anterior

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2

55 Capital ............................................. 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000
602 Prémios de emissão ......................... 33 034 000 0 33 034 000 33 034 000
57 Outros instrumentos de capital ....... 0 0 0 0

58+59 Reservas de reavaliação ................... 0 0 0 0
60–602+61 Outras reservas e resultados transi-

tados .............................................. 59 523 242,72 0 59 523 242,72 45 346 337,02
–56 (Acções próprias) ............................
64 Resultado do exercício ..................... 2 562 282,24 0 2 562 282,24 1 220 864,65
–63 (Dividendos antecipados) ................ 0 0 0 0

––––––––––––– –––– –––––––––––––– –––––––––––––
Total de capital ................... 105 119 524,96 0 105 119 524,96 89 601 201,67

––––––––––––– –––– –––––––––––––– –––––––––––––
Total de passivo + capital .. 1 705 187 991,94 0 1 705 187 991,94 1 525 285 386,71

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

A Administração: António Figueiredo Guterres — Fernando Nogueira. — O Técnico de Contas, Manuel dos Santos Silva.
3000206125

IMORENDIMENTO — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede social: Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 127-131, 4150-146 Porto

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 53 275.
Contribuinte n.º 502824840.
CAE: 65 230.

Balanço em 31 de Março de 2006
(Em euros)

Março de 2006
Março

Activo
Activo Provisões Activo de 2005

bruto e menos valias líquido

1 — Caixa e disponibilidades no Banco de Portugal ............................ 500 500 500
2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .................. 58 097 58 097 46 320
3 — Outros créditos sobre instituições de crédito ............................... 305 000 305 000 221 500

04 — Créditos sobre clientes .................................................................
5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ..........................

a) De emissores públicos ...............................................................
b) De outros emisores ....................................................................

(Dos quais: Obrigações próprias) ............................................

6 — Acções e outros títulos de rendimento variável ..........................
7 — Participações ................................................................................
8 — Partes do capital em empresas coligadas .....................................
9 — Imobilizações incorpóreas ............................................................ 17 550 17 550 0 0

10 — Imobilizações corpóreas ............................................................... 364 862 75 451 289 411 292 393

(Das quais: Imóveis de serviço próprio) ........................................ 294 533 14 359 280 174 284 592

11 — Capital subscrito e não realizado .................................................
12 — Acções próprias ............................................................................
13 — Outros activos .............................................................................. 45 508 45 508 38 354
15 — Contas de regularização ................................................................
16 — Prejuízo do exercício ...................................................................

................................................................................................ –––––––––––– –––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––

Total do activo ............................. 791 017 93 001 698 516 599 067

(Em euros)

Passivo e capitais próprios Março de 2006 Março de 2005

1 — Débitos para com instituições de crédito ...........................................................................................

a) À vista .............................................................................................................................................
b) A prazo ou com pré-aviso ..............................................................................................................
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2 — Débitos para com clientes ..................................................................................................................

a) Depósitos de poupança ....................................................................................................................
b) Outros débitos ..................................................................................................................................

ba) À vista ...................................................................................................................................
bb) A prazo ..................................................................................................................................

3 — Débitos representantes por títulos .....................................................................................................

a) Obrigações em circulação ................................................................................................................
b) Outros ..............................................................................................................................................

4 — Outros passivos .................................................................................................................................. 106 046 34 605
5 — Contas de regularização ...................................................................................................................... 2 204 14 194
6 — Provisões para riscos e encargos .......................................................................................................

a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................................................................
b) Outras provisões ..............................................................................................................................

7 — Fundo para riscos bancários gerais .....................................................................................................
8 — Passivos subordinados .........................................................................................................................
9 — Capital subscrito ................................................................................................................................. 500 000 500 000

10 — Prémios de emissão ............................................................................................................................
11 — Reservas .............................................................................................................................................. 50 326 20 643
12 — Reservas de reavalição .......................................................................................................................
13 — Resultados transitados ........................................................................................................................
14 — Lucro do exercício ............................................................................................................................. 39 940 29 624

–––––––––––– ––––––––––––
Total do passivo ........................................................ 698 516 599 0660

Rubricas extrapatrimoniais
Março de 2006 Março de 2005

1 — Passivos eventuais

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ......................................................... 0 0
Cauções e activos dados em garantia .................................................................................................. 0 0

2 — Compromissos .......................................................................................................................................

Dos quais:

Responsabilidades por valores administrados pela instituição ............................................................. 58 337 684 27 781 274

31 de Março de 2006. — O Conselho de Administração: (Assinatura ilegível.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000203565

MILLENNIUM BCP — GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Avenida de José Malhoa, lote 1686, 1070-157 Lisboa

Capital social: € 6 720 691

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 451.
Contribuinte n.º 502151889.
CAE 65230.

Balanço em 31 de Março de 2006 e 2005
(Em milhares de euros)

2006 (NCA) 2005 (PCSB)

Activo
Activo Imparidades Activo

—
Activo

bruto e amortizações líquido líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... – – – –
Disponibilidades em outras instituições de crédito ............................. 18 091 – 18 091 16 811
Activos financeiros detidos para negociação ..................................... – – – –
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ....... – – – –
Activos financeiros disponíveis para venda ....................................... 1 672 – 1 672 1 248
Aplicações em instituições de crédito ................................................ – – – –
Crédito a clientes ............................................................................... – – – –
Investimentos detidos até à maturidade ............................................. – – – –
Activos com acordo de recompra ...................................................... – – – –
Derivados de cobertura ....................................................................... – – – –
Activos não correntes detidos para venda ......................................... – – – –
Propriedades de investimento ............................................................ – – – –

(Em euros)

Passivo e capitais próprios Março de 2006 Março de 2005
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Outros activos tangíveis ..................................................................... 1 098 1 096 2 15
Activos intangíveis ............................................................................ 609 605 4 1
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação .... – – – –
Activos por impostos correntes ........................................................ 404 – 404 937
Activos por impostos diferidos .......................................................... 181 – 181 –
Provisões técnicas de resseguro cedido .............................................. – – – –
Outros activos:

Devedores por seguro directo e resseguro .................................... – – – –
Outros ........................................................................................... 8 067 – 8 067 13 403

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

........................................................................................................... —————— —————— —————— ——————
Total do activo ............................ 30 122 1 701 28 421 32 415

(Em milhares de euros)

2006 2005
Passivo

(NCA) (PCSB)

Recursos de bancos centrais ....................................................................................................................... – –
Passivos financeiros detidos para negociação ............................................................................................ – –
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ............................................................... – –
Recursos de outras instituições de crédito .................................................................................................. – –
Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................................................................ – –
Responsabilidades representadas por títulos ............................................................................................... – –
Passivos financeiros associados a activos transferidos .............................................................................. – –
Derivados de cobertura ............................................................................................................................... – –
Passivos não correntes detidos para venda ................................................................................................ – –
Passivos por contratos de investimento .................................................................................................... – –
Provisões .................................................................................................................................................... 457 267
Provisões técnicas ...................................................................................................................................... – –
Passivos por impostos correntes ............................................................................................................... – –
Passivos por impostos diferidos ................................................................................................................. – –
Instrumentos representativos de capital .................................................................................................... – –
Outros passivos subordinados ..................................................................................................................... – –
Outros passivos:

Credores por seguro directo e resseguro ............................................................................................... – –
Outros ................................................................................................................................................... 12 045 17 870

................................................................. —————— ——————
Total do passivo ...................................................... 12 502 18 137

................................................................. —————— ——————

Capital

Capital ........................................................................................................................................................ 6 721 6 721
Prémios de emissão .................................................................................................................................... – –
Acções preferenciais .................................................................................................................................. – –
Outros instrumentos de capital .................................................................................................................. – –
Reservas de reavaliação .............................................................................................................................. 308 –
Outras reservas e resultados transitados ..................................................................................................... 7 795 7 313
(Acções próprias) ....................................................................................................................................... – –
Resultado do exercício ............................................................................................................................... 1 095 244
(Dividendos antecipados) ........................................................................................................................... – –
Interesses minoritários ............................................................................................................................... – –

................................................................. —————— ——————
Total do capital ....................................................... 15 919 14 278

................................................................. —————— ——————

Total do passivo + capital ....................................... 28 421 32 415

..................................................................................................................................................................
O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000206011

(Em milhares de euros)

2006 (NCA) 2005 (PCSB)

Activo
Activo Imparidades Activo

—
Activo

bruto e amortizações líquido líquido
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4.  Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

MAZEL RAÇÕES PARA ANIMAIS, S. A.

Sede: lugar de Sobreiro Torto, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 272/870811; identificação de pessoa colectiva n.º 501861793;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 1/20051230.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Projecto de cisão.
Modalidade: cisão simples.
Sociedade cindida: a própria sociedade, que procederá ao destaque

de partes do seu património para criação de duas novas sociedades
anónimas.

Sociedades resultantes da cisão:
1) Mazel — Rações para Animais, S. A.;
2) Mazel — Transportes, S. A., as quais terão a sua sede no Sobrei-

ro Torto, freguesia da Branca, concelho de Albergaria-a-Velha, e se-
rão constituídas com as reservas de capital por incorporação no ca-
pital social das novas sociedades.

Alterações projectadas na sociedade cindida:
a) Alteração da denominação para Mazel — Sociedade Imobiliária,

S. A.;
b) Alteração do objecto social para: realização e gestão de inves-

timentos na área imobiliária.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, em substitui-
ção legal, Maria Teresa de Barros Costa. 2009983181

PALBIT, SGPS, S. A.

Sede: lugar de Palhal, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1176/040927; identificação de pessoa colectiva n.º 507059387;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051230.

Certifico que foi depositada, na pasta da sociedade supra-identifi-
cada, a escritura de reforço de capital de 30 de Dezembro de 2005, a
fl. 99 do livro n.º 19-A, do Cartório Notarial a cargo da notária Joana
Isabel de Matos Cabral, sito em Albergaria-a-Velha, através da qual o
capital social passou a ser de 53 885 euros, com o reforço de 3885 eu-
ros, na modalidade de novas entradas em espécie, mediante a emis-
são, com ágio, de 3885 acções ordinárias, com o valor nominal de
1 euro cada uma, subscritas pela sociedade de direito sueca AB Gavle
Verktygsfabrik, com sede em Lotangsgatan 5, Gavle, Suécia, a reali-
zar por esta mediante a entrega de 48 429 acções da sociedade Minas
e Metalurgia, S. A. Alterou o pacto social, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

1 — O capital da sociedade é de 53 885 euros e encontra-se inte-
gralmente realizado.

2 — O capital da sociedade está dividido em 53 885 acções ordiná-
rias, com o valor nominal de 1 euro cada.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Conferido, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, em substitui-
ção legal, Maria Teresa de Barros Costa. 2008346226

OVAR

PRISMA — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2254/
010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505707381; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/051213.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial de
pacto social quanto ao artigo 3.º, n.º 1, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de com-
bustíveis e comércio por grosso de combustíveis líquidos, sólidos, ga-
sosos e produtos derivados.

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

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777697

COSTA & ARABATZI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1381/
940822; identificação de pessoa colectiva n.º 503249335; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/051221.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação de ge-
rente.

Gerente designado: Álvaro Teixeira Oliveira, casado, residente na
Rua de João Oliveira Ramos, Ovar.

Data da deliberação: 7 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009768035

RUBICER — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2075/
000927; identificação de pessoa colectiva n.º 504911520.

Certifico que, em 21 de Dezembro de 2005, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777271

RUBICER — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2075/
000927; identificação de pessoa colectiva n.º 504911520; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 9/051221.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento do capital
para 500 000 euros, após um reforço de 250 000 euros, realizado por
incorporação de prestações suplementares, subscrito pelo sócio, Joa-
quim Jorge Canedo Tavares, em reforço da sua quota, e alteração parcial
do pacto social quanto aos artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, cuja redacção actuali-
zada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma RUBICER — Comércio e Repre-
sentação de Artigos Sanitários, L.da, e tem a sua sede na Rua das
Cavadinhas, 1195-C, freguesia de Arada, concelho de Ovar, e durará
por tempo indeterminado.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 500 000 euros e está dividido em duas quotas,
sendo uma de 375 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Jorge
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Canedo Tavares, e outra de 125 000 euros, pertencente à sócia Dina
Maria da Silva Fernandes Tavares.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777298

EURO BATI CONCEPT — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2747/
040601; identificação de pessoa colectiva n.º 506841898; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: of. 10 e 11/051221.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções do gerente Patrick Munduteguy, por re-
núncia.

Data: 30 de Dezembro de 2004;
b) Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 3.º e 4.º,

cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, ambas titu-
ladas em nome do sócio Filipe José da Silva.

4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 — Fica gerente o sócio Filipe José da Silva.
3 — A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-

rente.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777689

O ARTESÃO — MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1163/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502687363; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
051222.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções
da gerente Carla Maria Gil Soares de Resende, por renúncia. Data:
22 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777301

ANTÓNIO ALCIDES FERREIRA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2949/
051222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/051222.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, António Alcides
Ferreira, casado com Maria de Fátima Ferreira na comunhão de ad-
quiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma António Alcides Ferreira — Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Jornal de Ovar, 1, fregue-
sia e concelho de Ovar.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser mudada para qualquer outro local no concelho de Ovar.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil geral, construção
de edifícios, recuperações e restauros.

3.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde a uma única quota do sócio, António
Alcides Ferreira.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, incumbe
a quem, sócio ou não, for designado em assembleia geral, sem preju-
ízo do disposto no n.º 2 do presente artigo.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio, António Alcides Fer-
reira.

3 — A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-
rente.

4 — A sociedade poderá constituir mandatários, de acordo com o
estabelecido no Código das Sociedades Comerciais, assim como qual-
quer gerente poderá delegar todos ou parte dos seus poderes de gerên-
cia noutro gerente ou pessoa estranha, quando autorizado em assem-
bleia geral.

5.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer ne-
gócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777310

VAESSEN — SCHOEMAKER PORTUGAL — PRODUTOS
AUXILIARES PARA ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1709/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 500679339.

Certifico que, em 23 de Dezembro de 2005, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007626250

PORTUVAESSEN — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E AFINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1986/
000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504471732.

Certifico que, em 23 de Dezembro de 2005, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007626268

LUSO LOJA — COMÉRCIO DE TAPEÇARIAS
E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2669/
031021; identificação de pessoa colectiva n.º 506538869; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/051223.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 23 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007631598
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M5 — GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2950/
051223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
051223.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, Manuel Nogueira
da Costa, casado com Francelina Celeste de Jesus Pereira na comu-
nhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M5 — Gestão de Resíduos Industriais,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Olho Marinho, da fregue-
sia de Arada, do concelho de Ovar.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mes-
mo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar
sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em gestão e tratamento de resíduos in-
dustriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente
ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado, compete aos gerentes, sócios ou não, a
nomear pelo único sócio.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, em
juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio.
§ 3.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou documen-

tos estranhos aos negócios sociais da sociedade, designadamente le-
tras de favor, avales, fianças e abonações, ou outros actos semelhan-
tes.

ARTIGO 5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do ob-
jecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, fican-
do desde já autorizada a proceder ao levantamento e movimentação
de contas bancárias que forem necessárias ao giro comercial.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777328

CARVALHO & MOREIRA — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2128/
010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505306352; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
051227.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação da sede
social para a Rua de Ferreira de Castro, 116, 1.º, esquerdo, sala 1,
freguesia de Ovar.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777131

PEIXOVAR — COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2664/
031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506707954; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/051227.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação de ge-
rente.

Gerente designado: o sócio João Paulo Fonseca Rodrigues Ramos,
residente na dita Travessa do Salgueiral de Baixo, 284.

Data da deliberação: 20 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777336

ALBERTO CONCEIÇÃO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2213/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505530767; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/051228.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 27 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777344

V. GILVAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2498/
020620; identificação de pessoa colectiva n.º 506176681; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/051228.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 20 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777352

PROPAL — PRODUTORES ASSOCIADOS
DE PANIFICAÇÃO E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 270/
650702; identificação de pessoa colectiva n.º 500223815; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 11/051228.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação da ge-
rência para o mandato de 2006-2007.

Gerentes designados: João Pedro Oliveira Soares, casado, residente
na Avenida da Praia, edifício Atlântico 4, 1775-D, 2.º, D, Esmoriz;

Helena Maria Rodrigues Soares Gomes;
Paulo Manuel Ferreira da Silva, solteiro, maior, residente na Rua

do Alto, 488, Lourosa.
Data da deliberação: 22 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777360

ALFREDO DA CUNHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2011/
000419; identificação de pessoa colectiva n.º 504871447; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/051228.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 16 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777387
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OVARAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 959/
890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502159391; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/051229.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 31 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777395

CLITERAPIA — FISIOTERAPIA E DERMOESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 883/
880620; identificação de pessoa colectiva n.º 501997580; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/051229.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 16 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777441

ALMEIDA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1948/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504775405; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/051229.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 28 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2009777417

BEJA
BEJA

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA LOS MAROCHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1790/
040220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040220.

Certifico que entre:
1) José Torrejon Berjano;
2) Maria Remédios Jimenez Delgado;
3) Francisco Javier Torrejon Jimenez;
4) Carolina Torrejon Jimenez;
5) Miguel Angel Torrejon Jimenez;
6) José Maria Torrejon Jimenez,

foi efectuado um contrato de sociedade civil sob a forma comercial,
o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sociedade Agro-Pecuária Los
Marochos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Vasco da Gama, 14,
3.º, direito, freguesia de Beja (São João Baptista), concelho de Beja.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade agro-pecuária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de seis quotas:

Duas iguais do valor nominal de 1500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios José Torrejon Berjano e Maria Remédios Jimenez
Delgado; e

Quatro iguais do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Francisco Javier Torrejon Jimenez, Carolina
Torrejon Jimenez, Miguel Angel Torrejon Jimenez e José Maria
Torrejon Jimenez.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 5000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Torrejon Berjano.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006082558

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA
BANDEIRA DE ESPERANÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 502205636;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20051013.
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Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Recondução dos presidentes da direcção e do conselho fiscal para o
quadriénio de 2005-2008.

Data da deliberação: 5 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007864118

MOURA

HDDPRO40, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 467/
051222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/221205.

Contrato de sociedade

No dia 11 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Concei-
ção Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante deste Cartório, em
substituição legal por se encontrar vago o lugar de notário, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Carlos Alexandre Fernandes Jerónimo, natural da freguesia de
Faro (Sé), concelho de Faro, casado com Susana Luísa Moita Flores
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Urbanização
das Figueiras, lote 9, 1.º, D, Faro;

2.º António João Colaço Ildefonso, natural da freguesia de Moura
(São João Baptista), concelho de Moura, casado com Dora Marga-
rida Moita Flores sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente no Loteamento Quinta de Santa Justa, lote 1, 2.º, esquerdo,
Moura.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus res-
pectivos bilhetes de identidade n.os 10320891, emitido em 3 de Ju-
nho de 2005 pelos Serviços de Identificação Civil de Faro, e 9903398,
emitido em 7 de Junho de 2004 pelos Serviços de Identificação Civil
de Beja.

E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HDDPRO40, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Aroche, 40, freguesia de

São João Baptista, concelho de Moura.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de consumíveis, aces-
sórios, software, equipamento informático e assistência técnica. Ser-
viços de informática.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Assim o outorgaram.

Conferi e está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010436830

TRANSPORTADORA SOBRALENSE DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 466/
051221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/211205.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Dezembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, licenciada
Patrícia Gonçalves dos Santos, respectiva notária, compareceram como
outorgantes:

1.º Florival Valente Mancha, contribuinte fiscal n.º 143231715,
natural da freguesia de Sobral da Adiça, concelho de Moura, casado
com Rosa Gabriel Monteiro António Valente sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua da República, 9, Sobral da Adiça,
Moura;

2.º Rosa Maria Monteiro Valente, contribuinte fiscal
n.º 228118182, solteira, maior, natural da freguesia de Moura (São
João Baptista), concelho de Moura, residente na mesma morada do
primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 5648769, de 18 de Fevereiro de
2004, e 11660258, de 21 de Novembro de 2001, ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Beja.
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E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportadora Sobralense do Sul,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da República, 9, freguesia
de Sobral da Adiça, concelho de Moura.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de mercado-
rias por conta de outrem. Produção e comércio de carvão e madeira.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao 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 a sócios ou a não sócios.

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Assim o outorgaram.

Conferi e está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010436857

FARMÁCIA CENTRAL DA AMARELEJA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 465/
051219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/191205.

Constituição de sociedade

No dia 29 de Novembro de 2005, no Cartório Notarial de Sintra,
perante mim, António José Tomás Catalão, respectivo notário, com-
pareceram como outorgantes: Maria Deolinda Alves Casalta de Al-
meida, natural da freguesia de Aldeia da Ponte, concelho do Sabugal,
e marido, Carlos Manuel Martins de Almeida, natural da freguesia da
Guarda (Sé), concelho da Guarda, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, residentes na Rua de José Escada, 52, Aroeira, Charne-
ca de Caparica, Almada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade n.os 4109946, de 22 de Novembro de 1996, e 4129312, de
16 de Outubro de 2003, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que ela outorgante mulher constitui
uma sociedade com o tipo de sociedade comercial unipessoal por quo-
tas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Farmácia Central da Amareleja,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Engenheiro Luís Guinapo
Feronha, 29-A, freguesia de Amareleja, concelho de Moura.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A sociedade poderá adquirir participações sociais em socieda-
des com objecto diverso do seu ou reguladas por leis especiais, bem
como em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade farmacêutica, designada-
mente a exploração de estabelecimento de farmácia, preparação e
comércio de produtos farmacêuticos e ainda o comércio de todos os
produtos que com aqueles se relacionem ou que à sua saúde ou ao
conforto digam respeito.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 96 000 euros, integralmente realizado da
seguinte forma:

a) 95 612 euros e 23 cêntimos por entrada em espécie, com a
transmissão a favor da sociedade de um estabelecimento comercial de
farmácia designado por Farmácia Duarte, que se encontra instalado
na Rua do Engenheiro Luís Guinapo Feronha, 29-A, freguesia de
Amareleja, concelho de Moura, nele se incluindo a totalidade do pa-
trimónio afecto ao exercício da actividade comercial, o correspon-
dente alvará n.º 3353, emitido pelo Infarmed — Instituto Nacional
da Farmácia e do Medicamento, o direito ao arrendamento do local
onde o referido estabelecimento se encontra instalado, o equipamen-
to e demais bens móveis, bem como os demais bens e direitos que o
compõem;

b) 387 euros e 77 cêntimos, por entrada em numerário realizada
pela única sócia, Maria Deolinda Alves Casalta de Almeida.

2 — O capital social acima referido corresponde a uma única quo-
ta do mesmo valor, pertencente à sócia Maria Deolinda Alves Casalta
de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for de-
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liberado, ficando desde já designada gerente a única sócia, Maria Deo-
linda Alves Casalta de Almeida.

2 — É suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a socie-
dade.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares até ao mon-
tante de 96 000 euros.

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios com a sociedade na
prossecução do objecto social.

Declarou ainda a outorgante que a totalidade do capital social já
foi depositado em instituição bancária, numa conta aberta em nome
da sociedade.

Assim o outorgaram.

Conferi e está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010436849

BRAGA

BARCELOS

FUSÃOGESTE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Aldão, Vila Frescainha (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3552/
991122; identificação de pessoa colectiva n.º 504621211; data da
apresentação: 20122005.

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. 2007919079

FUSÃOGESTE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Aldão, Vila Frescainha (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3552/
991122; identificação de pessoa colectiva n.º 504621211; data da
apresentação: 20122005.

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.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007919087

STYLEBOR — BORDADOS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua Industrial, B2, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3126/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504047132; data da
apresentação: 20122005.

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. 2007351790

MOÇOTEX, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Mochos, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1195/
871006; identificação de pessoa colectiva n.º 501881156; data da
apresentação: 21122005.

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. 2007351528

P. L. F. — MEIAS E COLLANTS, L.DA

Sede: Ufe, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1449/
890220; identificação de pessoa colectiva n.º 502110643; data da
apresentação: 21122005.

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. 2007918153

P. L. F. — MEIAS E COLLANTS, L.DA

Sede: Ufe, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1449/
890220; identificação de pessoa colectiva n.º 502110643; data da
apresentação: 21122005.

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. 2007918161

MANUEL G. CASTRO, S. A.

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

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1964/
911021; identificação de pessoa colectiva n.º 502633298; data da
apresentação: 28122005.

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. 2007904551

AGOMAGO — PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Cubos, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5555/
20040331; identificação de pessoa colectiva n.º 506885607; data
da apresentação: 04012006.

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. 2009663446

VILARPI — CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Sede: Estrada, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4612/
20011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505706032; data
da apresentação: 26072005.

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. 2008083616
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TEXAMÉRICA — TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lombão, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 801/
840607; identificação de pessoa colectiva n.º 501237704; data da
apresentação: 26072005.

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. 2008083675

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PEDROSA
& BARRETO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 32, sala 1-A, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2875/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503748129; data da
apresentação: 28072005.

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. 2007905841

SITASTE — INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Agra, Monte de Fralães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4129/
20010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505468115; data
da apresentação: 26072005.

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. 2010362586

IRMÃOS SOUSA — INDÚSTRIA E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Barco, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2499/
941228; identificação de pessoa colectiva n.º 503342360; data da
apresentação: 26072005.

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. 2008083535

J. F. S. — SOCIEDADE VINÍCOLA, L.DA

Sede: Barco, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3623/
20000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504882171; data
da apresentação: 26072005.

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. 2008083543

LOUCARTEX — SOCIEDADE DE MALHAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Travessa do 1.º de Maio, 1.º de Maio, 26 e 46,
Góios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1180/
870903; identificação de pessoa colectiva n.º 501872884; data da
apresentação: 07072005.

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. 2007918986

TRANSPORTES DE MERCADORIAS GOMES, L.DA

Sede: Outeiro, Alvito (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1014/
861007; identificação de pessoa colectiva n.º 501720200; data da
apresentação: 07072005.

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 Isabel de
Sousa Carvalho. 2007350661

CONCEIÇÃO TERROSO UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Calçadas, edifício O Galo, fracção DA,
caixa 1502, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4102/
20010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505504812; data
da apresentação: 07072005.

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 Isabel de
Sousa Carvalho. 2007350696

DESPERTAR DESIGN, L.DA

Sede: Rua de D. Teodósio Quinta da Espinheira, 50,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3671/
20000412; identificação de pessoa colectiva n.º 504923650; data
da apresentação: 07072005.

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 Isabel de
Sousa Carvalho. 2007350670

LOUREIRO & FERREIRA, L.DA

Sede: Largo do Porta Nova, 1, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 246/
700902; identificação de pessoa colectiva n.º 500559767; data da
apresentação: 07072005.

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 Isabel de
Sousa Carvalho. 2007350726
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ALCYPAC — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Souto, pavilhão 3, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3662/
20000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504956477; data
da apresentação: 07072005.

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 Isabel de
Sousa Carvalho. 2007905540

JOAQUIM GOMES COSTA UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Madalena, 79, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3900/
20010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505386801; data
da apresentação: 07072005.

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 Isabel de
Sousa Carvalho. 2007905531

MARCOLINO M. MAGALHÃES NEIVA, L.DA

Sede: Pomaraço, Aguiar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5033/
20021203; identificação de pessoa colectiva n.º 506266184; data
da apresentação: 07072005.

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 Isabel de
Sousa Carvalho. 2007905523

JOSÉ & MANUEL — CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, 109, 2.º, sala 11, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2702/
960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503566543; data da
apresentação: 07072005.

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. 2007905515

RECUPIMÓVEL EMPRESA DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2901/
961122; identificação de pessoa colectiva n.º 503780944; data da
apresentação: 07072005.

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. 2007905507

VIACELIS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 152-A, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2092/
920713; identificação de pessoa colectiva n.º 502799552; data da
apresentação: 17082005.

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. 2007337614

FAFE

FECLIN — IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2270/031219;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação FECLIN — Importação
de Acessórios Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua da Restauração,
201, da freguesia e concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção, comércio, importa-
ção e exportação de artigos têxteis e respectivos acessórios, tais como
fechos e tintas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Orlando de
Oliveira Leite e Joaquim Freitas da Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.
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ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social por
licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, de-
vendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690111

DIASAÚDE — UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta)
n.º 2501; identificação de pessoa colectiva n.º P-507522419; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20051128.

Certifico que entre Rilhadas — Sociedade Comercial e Agrícola,
S. A., e Clinimefa — Serviços de Assistência Médica, L.da, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIASAÚDE — Unidade Privada de
Saúde, L.da, e tem a sua sede na Rua de Monsenhor Vieira de Castro,
freguesia e concelho de Fafe.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação,
no território nacional.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na gestão de unidade de saúde;
prestação de cuidados de saúde.

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma à sócia Rilhadas — Sociedade Comer-
cial e Agrícola, S. A., e outra à sócia Clinimefa — Serviços de Assis-
tência Médica, L.da

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 euros, nos termos, condi-
ções e limites que forem fixados em assembleia geral.

3 — Os sócios poderão ainda fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, nos termos, condições e limites que forem fixados
em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um ou mais ge-
rentes, sócios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, tomada por maioria simples, a esta competindo igualmente a
sua destituição e a fixação das respectivas remunerações, cabendo a
cada uma das sócias o direito de nomear gerentes em igual número.

2 — A sócia Rilhadas — Sociedade Comercial e Agrícola, S. A.,
nomeia desde já como gerentes Francisco Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 133060403, casado, residente na Rua de José Ribeiro Vieira de
Castro, 8, freguesia e concelho de Fafe, Ricardo Jorge Simões Azeve-
do Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 160923948, casado, residente na
Quinta de Rilhadas, lugar de Souto Novo, freguesia de Arões (Santa
Cristina), concelho de Fafe, e Rui Filipe Monteiro Pinto Amaral,
contribuinte fiscal n.º 190309490, casado, residente na Rua de David
Mourão Ferreira, 321, freguesia e concelho de Fafe, e a sócia
Clinimefa — Serviços de Assistência Médica, L.da, nomeia desde há
gerentes Aníbal José Leite Silva Lopes, contribuinte fiscal
n.º 126719268, casado, residente na Avenida das Agras, 290, fregue-
sia de Arões (São Romão), concelho de Fafe, Maria Sofia Dantas Pinto
Lobo Xavier, contribuinte fiscal n.º 198083530, casada, residente na
Rua do Outeiro, 414-A, freguesia de Santo Ovídio, concelho de Fafe,
e António Rodrigo Miranda Lourenço, contribuinte fiscal

n.º 162612176, casado, residente na Rua do Picoto, 52, freguesia de
Azurém, concelho de Guimarães.

3 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de quatro gerentes, sendo sempre obri-
gatórias as assinaturas conjuntas de dois gerentes nomeados por cada
uma das sociedades.

4 — Para a movimentação de contas bancárias e nos actos de ges-
tão corrente da sociedade bastam as assinaturas conjuntas de dois
gerentes, sendo sempre necessária a assinatura conjunta de um dos
gerentes nomeados por cada uma das sociedades.

5 — Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens imóveis;
b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobiliária;
e) Celebrar contratos de arrendamento da e para a sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, bem como a sua divisão,
é livremente permitida entre sócios, mas a favor de estranhos depen-
de do prévio consentimento da sociedade, a quem é reservado o direi-
to de preferência, em primeiro lugar, cabendo esse direito, em segun-
do lugar, aos sócios não cedentes.

2 — Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão, no prazo
de 30 dias, contados da recepção da carta registada, do projecto deta-
lhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

3 — No caso da sociedade não consentir na cessão de quota ou não
exerça o seu direito de preferência, assim como os demais sócios, ficará
então obrigada a amortizá-la, nos termos previstos no artigo 6.º

4 — Os direitos de preferência consignados neste artigo gozam de
eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam, tudo
nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 6.º

1 — É permitida a amortização de quotas pela sociedade nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrolada, arrestada ou sujeita a qual-

quer outro procedimento cautelar ou administrativo ou por qualquer
outra forma for subtraída ao poder de disposição do respectivo titu-
lar, venha por qualquer forma a ser sujeita a venda, arrematação ou
adjudicação judicial;

c) Quando os sócios pratiquem actos que violem o pacto social ou
as obrigações sociais;

d) Insolvência ou dissolução do sócio;
e) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimen-

to da sociedade.
2 — A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quota

segundo o último balanço aprovado, ou pelo seu valor nominal se
este for superior.

3 — Com a comunicação da deliberação da amortização, deixa o
titular da quota amortizada de ter quaisquer direitos na sociedade, com
exclusão apenas do crédito relativo à contrapartida da amortização,
enquanto o mesmo não for integralmente pago.

ARTIGO 7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme deliberação da
assembleia geral, por simples maioria dos votos correspondentes ao
capital social, para aprovação de contas de exercício.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874102

OLIVEIRA, FERNANDES & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 438/
870402; identificação de pessoa colectiva n.º 500391424; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 13; números e data das apresenta-
ções: 2 e 3/20051229.

Certifico que Luís Miguel Moura Cunha e Célia Cristina Moura
Cunha cessaram funções de gerente, por renúncia.

Data da comunicação: 25 de Novembro de 2005.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874170
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MANUEL MONTEIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 86/680420;
identificação de pessoa colectiva n.º 500499187; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 1/20051205.

Certifico que a firma social foi alterada para: Manuel Monteiro &
Pereira, L.da, e foi alterado o artigo 1.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Monteiro & Pereira, L.da, e
tem sede no lugar da Povoação, freguesia de São Gens, deste conce-
lho de Fafe.

Está conforme.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874250

EVA & CARMO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1612/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505513579; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 2 e 3/20051205.

Certifico que Eva da Glória Correia Leite cessou funções de geren-
te, por renúncia. Data da comunicação: 4 de Novembro de 2005.
Mudou a sede para: Rua da Capareira, Arões (Santa Cristina), Fafe, e
ainda foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, que ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Eva & Carmo — Confecções, L.da,
e tem sede na Rua da Capareira, freguesia de Arões (Santa Cristina),
concelho de Fafe.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde a duas quotas de 2500 euros cada uma, pertencentes aos
sócios Teresa do Carmo de Castro Leite e Alberto Gabriel Ribeiro
Magalhães.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, cabe aos
gerentes, sócios ou não, a designar em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874242

RIBEIRO & TEIXEIRA — IMAGENS EM GRANITO
E MÁRMORE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2061/
020617; identificação de pessoa colectiva n.º 505954303; ins-
crições n.os 5 e 8; números e data das apresentações: 1-4/
20051212.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 50 000 euros para 51 000 euros e ainda foi designado gerente
Manuel Fonte Monteiro. Data da deliberação: 31 de Outubro de 2005.

Foram alterados os artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 51 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas com o valor nominal de 17 000 euros
cada uma, pertencentes aos sócios Fernando de Carvalho Freitas, José
Maria de Almeida Teixeira, e uma, em comum, aos sócios Manuel
Fonte Monteiro e Jorge Carlos Pereira de Lemos.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, é exercida pelos sócios Fernando Carvalho de Freitas, José
Maria de Almeida Teixeira e Manuel Fonte Monteiro.

2 — ..............................................................................................
3 — A sociedade vincula-se com as assinaturas de três gerentes.
4 — ..............................................................................................
a) ..................................................................................................

Está conforme.

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

13 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874277

FATILINO — FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 482/880208;
identificação de pessoa colectiva n.º 501931252; número e data da
apresentação: P. C. 1/20051123.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007133466

PATIBI — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1801/
010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505696533; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20051216.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sede para: Zona
Industrial do Socorro, lote 75, cave, Quinchães, Fafe.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874340

FREITAS & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2245/
030922; identificação de pessoa colectiva n.º 506693120; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/20051213.

Certifico que Parcídio Filipe Fernandes Norais cessou funções de
gerente, por renúncia. Data da comunicação: 29 de Novembro de
2005, e ainda foram alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, está divi-
dido em duas quotas com o valor nominal de 2500 euros cada uma,
pertencentes a cada um dos sócios, Albino da Silva Freitas e Ana Cris-
tina Nogueira Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado, fica a cargos dos gerentes, sócios ou não, a designar
em assembleia geral.

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

Está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874366

DOÇARIA DE FORNELOS DE CÉSAR
FREITAS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2505/
20051212; identificação de pessoa colectiva n.º P-507557425;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20051212.
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Certifico que César Augusto Nogueira Freitas, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Doçaria de Fornelos de César
Freitas — Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de Santa
Comba, 272, freguesia de Fornelos, concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, nomeadamente pastelaria. Fabrico, co-
mércio, importação e exportação de bolos, doces e artigos de paste-
laria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874315

ELMATE — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta) n.º 481;
identificação de pessoa colectiva n.º 501949275; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051228.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sede para: Rua do
1.º de Maio, 266, Arões (Santa Cristina), Fafe.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881320

FREITAS, VIEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta) n.º 318;
identificação de pessoa colectiva n.º 501288023; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Freitas, Vieira & C.ª, L.da, e tem
sede na Rua de José Ribeiro Vieira de Castro, nesta cidade.

2 — O seu objecto consiste na indústria de confecção de malhas,
importação, exportação e comercialização de produtos têxteis.

Está conforme.

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

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881338

BOMPONTO INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta)
n.º 2366; identificação de pessoa colectiva n.º 507079442; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 5 e 6/20051228.

Certifico que António Augusto Teixeira Salgado cessou funções de
gerente, por renúncia. Data da comunicação: 16 de Dezembro de 2005,
e foi designado gerente Jorge Augusto Ribeiro Salgado.

Data da deliberação: 19 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881346

TRADIFAFE — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta) n.º 856;
identificação de pessoa colectiva n.º 503095575; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 2.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de compra,
venda e consignação dos mais diversos produtos adquiridos no merca-
do interno ou externo, indústria de confecção de malhas, importa-
ção, exportação e comercialização de produtos têxteis.

Está conforme.

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

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881354

CORREIA & NOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta) n.º 606;
identificação de pessoa colectiva n.º 502327871; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20051229.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sede para: Rua do
1.º de Maio, 271, Arões (Santa Cristina), Fafe.

Certifico ainda que o capital social da sociedade em epígrafe foi
alterado de 24 500 euros para 25 000 euros. Em consequência, foram
alterados os artigos 1.º e 3.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Correia & Novais, L.da, e tem a sua
sede na Rua do 1.º de Maio, 271, freguesia de Arões (Santa Cristina),
concelho de Fafe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor
nominal de 125 000 euros, pertencentes a cada um dos sócios.

Mais declararam todos os outorgantes, sob sua inteira responsabi-
lidade: que não é exigido pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a
realização de outras entradas.

Assim outorgaram.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881370

PENA INTIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2502/
20051129; identificação de pessoa colectiva n.º P-507479351;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051129.
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Certifico que entre Fernando Manuel Pereira da Costa, Artur Jordão
Pereira e Paulo Alexandre Conceição da Silva foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pena Intimo, L.da, e tem sede no
lugar de Monte da Pena, freguesia de Golães, concelho de Fafe.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada, dentro do concelho de Fafe ou outro concelho limítrofe, bem
como abrir filiais ou sucursais noutras localidades.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de confec-
ção, comércio, importação e exportação de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas com os
valores nominais de 10 000 euros cada uma, pertencentes aos sócios
Fernando Manuel Pereira da Costa e Artur Jordão Pereira, e outra
com o de 5000 euros, do sócio Paulo Alexandre Conceição da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, é exercida por
um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, a designar em assembleia
geral.

2 — Para o caso de designação de elementos estranhos à socie-
dade, é exigido o acordo unânime dos sócios.

3 — Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios em caso de in-
terdição ou insolvência de sócio ou de arresto, arrolamento ou pe-
nhora da quota.

Deliberaram ainda os outorgantes:
1) Designar gerentes os três sócios;
2) Autorizar, desde já, a gerência a levantar o capital social depo-

sitado, para a instalação da sociedade e fazer face às despesas com a
constituição e registo da mesma.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874188

TEIXEIRA & FREITAS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
MEDICINAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2504/
20051209; identificação de pessoa colectiva n.º P-507556003;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051209.

Certifico que entre Ramiro de Sousa Ferreira, Filomena de Almeida
Teixeira e Virgília de Almeida Pinto Freitas foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Teixeira & Freitas —
Comércio de Produtos Medicinais, L.da, vai ter a sua sede na Rua de
Monsenhor Vieira de Castro, 117, loja BQ, da freguesia e concelho
de Fafe.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de produtos dietéticos,
naturais, medicinais, ortopédicos e genéricos, bem como equipamen-
tos de saúde e comercialização de medicamentos não sujeitos a recei-
ta médica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de 100 eu-
ros, pertencente ao sócio Ramiro de Sousa Ferreira, uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Filomena de Almeida
Teixeira, e outra do valor nominal de 2400 euros, pertencente à só-
cia Virgília de Almeida Pinto Freitas.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até 10 vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 — Porém, ficam desde já designados gerentes a sócia Filomena
de Almeida Teixeira e ainda Filipe Gonçalves Freitas, casado, resi-
dente na Rua da França, 386, da freguesia e concelho de Fafe.

3 — A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.
4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá com-

prar e vender viaturas automóveis, tomar de arrendamento quaisquer
locais, bem como tomar de trespasse estabelecimentos comerciais e
celebrar quaisquer contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livremen-
te permitida; porém, a favor de estranhos, necessita sempre do con-
sentimento da sociedade, que goza do direito de preferência na alie-
nação, em primeiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em segundo
lugar, o mesmo direito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874269

RINVEST — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2506/
20051214; identificação de pessoa colectiva n.º P-507528360;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051214.

Certifico que entre Filipe Gabriel Oliveira Ribeiro, Marco Paulo
Oliveira Ribeiro e Armindo Ribeiro Monteiro foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma RINVEST — Compra e Venda de
Imóveis, L.da, e tem sede na Rua do Professor José Mário Oliveira,
48, freguesia de Quinchães, concelho de Fafe.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada, dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro conce-
lho limítrofe, bem como abrir filiais ou sucursais noutras localidades.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra, venda e aluguer de imóveis,
construção de edifícios, em território nacional e estrangeiro,
intermediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor nominal
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de 3000 euros, pertencente ao sócio Filipe Gabriel Oliveira Ribeiro, e
duas iguais com o valor nominal de 1000 euros cada, pertencentes
aos sócios Marco Paulo Oliveira Ribeiro e Armindo Ribeiro Mon-
teiro.

ARTIGO 4.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, é exercida por
um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, a designar em assembleia
geral.

2 — Para o caso de designação de elementos estranhos à socie-
dade, é exigido o acordo unânime dos sócios.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios em caso de in-
terdição ou insolvência de sócio, de arresto, arrolamento ou penhora
da quota.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874323

DELEÇA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta)
n.º 2509; identificação de pessoa colectiva n.º P-507552660; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051221.

Certifico que entre José Manuel Gonçalves Pinto, João Mário Fer-
reira Alves Marinho e Fernando Manuel Gonçalves Pinto foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 — A firma adopta a denominação de DELEÇA — Investimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sede na Avenida da Granja, 420, na
cidade de Fafe.

2 — Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser des-
locada, dentro do concelho de Fafe ou para outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de bens
imobiliários; gestão de imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais de 2450 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel Gonçalves
Pinto e João Mário Ferreira Alves Marinho, e uma de 100 euros,
pertencente ao sócio Fernando Manuel Gonçalves Pinto.

ARTIGO 4.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por dois ou mais gerentes,
sócios ou não sócios.

2 — A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes, sendo
sempre obrigatória a assinatura do gerente João Mário Ferreira Alves
Marinho.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para seus descen-
dentes.

2 — A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão direito
de preferência.

3 — Se mais do que um sócio desejar preferir, a quota será repar-
tida pelos interessados na proporção das quotas que já possuírem.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Deliberam ainda os outorgantes:
1) Designar gerentes os três sócios.

Está conforme.

22 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881176

MANOS COELHO BARROS — REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta)
n.º 2515; identificação de pessoa colectiva n.º P-507374762; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20051228.

Certifico que entre Alberto Carvalho Coelho de Barros e Cláudio
André Carvalho Coelho de Barros foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manos Coelho Barros — Repara-
ções Auto, L.da, e tem sede na Rua da Igreja, freguesia de Fornelos,
concelho de Fafe.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para local dentro do mesmo concelho ou de concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veícu-
los automóveis, comércio a retalho de peças e acessórios para veícu-
los automóveis e estação de serviço: lavagens, lubrificações e pneus.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas com os valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes aos sócios Alberto Carvalho Coelho
de Barros e Cláudio André Carvalho Coelho Barros.

ARTIGO 4.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, é exercida por dois ou mais gerentes, sócios ou não só-
cios, a designar em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 — A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-

timento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais, respectiva-
mente, terão o direito de preferência.
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ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade con-
tinuará com o representante do interdito ou os herdeiros do falecido,
devendo estes nomear um, de entre si, que os represente na socie-
dade, enquanto a quota permanecer indivisa.

Deliberam ainda os outorgantes:
Que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social

depositado, para a instalação da sociedade e fazer face às despesas
com a constituição e registo da mesma;

Designar gerentes os dois sócios, Alberto Carvalho Coelho de Bar-
ros e Cláudio André Carvalho Coelho Barros.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881303

OUTEIRINHO — TURISMO E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula (pasta)
n.º 672; identificação de pessoa colectiva n.º 502596759; inscri-
ções n.os 4, 5 e 13; números e data das apresentações: 1, 2 e 10/
20051223.

Certifico que o montante do capital social foi reduzido para
2 780 228,76 euros (inscrição n.º 4), após esta redução houve lugar a
um aumento para 2 800 000 de euros (inscrição n.º 5), e ainda foi
transformada em sociedade anónima (inscrição n.º 13), que fica com
a seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, contendo os estatutos da socie-
dade Outeirinho — Turismo e Indústria, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Outeirinho — Turismo e
Indústria, S. A., tem a sua sede no lugar do Outeirinho, da freguesia de
Silvares (São Martinho), concelho de Fafe.

§ único. Por simples deliberação do conselho de administração, a
sede social poderá ser transferida, nos termos da lei, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar, mudar
ou extinguir sucursais, delegações ou quaisquer outras formas de re-
presentação, dentro e fora do País.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a indústria do turismo de habita-
ção e exploração e comercialização de águas minerais e de mesa.

2 — Por deliberação do conselho de administração, e na prossecu-
ção dos seus fins sociais, a sociedade pode adquirir livremente parti-
cipações como sócia de responsabilidade limitada ou ilimitada de ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diverso, bem como livremente
associar-se de futuro a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, agru-
pamentos complementares de empresas ou entidades de natureza se-
melhante, participar na sua constituição, administração e fiscalização
e, ainda, em sociedades reguladas por leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de
2 800 000 euros e está dividido em 560 000 acções com o valor no-
minal de 5 euros cada uma, podendo ser representadas por títulos de
1, 5, 10, 100, 500 e 1000 acções.

2 — O capital social poderá ser elevado até ao seu dobro, por uma
ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração, que fi-
xará a forma, condições de subscrição e as categorias de acções a
emitir.

3 — Nos aumentos de capital e nos casos de oferta pública de aqui-
sição e de oferta pública de venda de acções, salvo outra deliberação
da assembleia geral, os accionistas terão o direito de preferência,
nomeadamente na subscrição de novas acções.

4 — Havendo vários preferentes, o direito de preferência exerce-
-se proporcionalmente ao número de acções de que cada um é titular.

ARTIGO 4.º

1 — As acções são ao portador, registadas ou não, podendo ainda
ser nominativas e serão reciprocamente convertíveis, nos termos da
legislação aplicável, correndo as inerentes despesas de conversão por
conta do accionista requerente.

2 — Os títulos serão assinados pelo presidente e vice-presidente
do conselho de administração, podendo as assinaturas ser de chancela
pelos mesmos autorizada.

3 — A sociedade poderá adquirir e deter, nos termos da lei, acções
próprias.

4 — Os direitos inerentes a uma acção pertencente a dois ou mais
titulares são exercidos através de representante comum nomeado por
lei, pelo testamento ou, subsidiariamente, pelos contitulares. A no-
meação deverá recair sobre um dos contitulares ou cônjuge.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral, sob
proposta do conselho de administração.

2 — Os títulos serão assinados pelo presidente e pelo vice-presi-
dente do conselho de administração, podendo as assinaturas ser de
chancela pelos mesmos autorizada.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 — São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 — Os membros dos diferentes órgãos sociais são eleitos para um
mandato de três anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou
mais vezes.

TÍTULO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um secretário e um vogal, eleitos pela assembleia geral.

2 — Os membros da mesa poderão ser accionistas ou quaisquer
outras pessoas, mantendo-se em funções até à sua efectiva destitui-
ção.

ARTIGO 8.º

1 — Na assembleia geral terão direito de voto todos os accionistas
que, com antecedência mínima de oito dias sobre a data da respectiva
reunião, tenham acções averbadas em seu nome no respectivo livro
de registo ou, em caso de acções ao portador, as mesmas estejam
depositadas na sociedade ou em estabelecimento bancário.

2 — O depósito em instituição bancária tem de ser comprovado
por documento emitido por essa instituição e que dê entrada na
sociedade, pelo menos, oito dias antes da realização da assembleia
geral.

3 — Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por outros accionistas, pelo cônjuge, ascendentes,
descendentes maiores, ou pelo conselho de administração mediante
carta dirigida ao presidente da mesa, com uma antecedência de cinco
dias em relação à data marcada para a reunião, indicando o nome e o
domicílio do representante.

4 — Fica vedada a participação na assembleia geral aos obrigacio-
nistas.

ARTIGO 9.º

A cada acção corresponde um voto.
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ARTIGO 10.º

1 — Com excepção dos casos legalmente previstos, a convocação
da assembleia geral é feita pelo presidente da respectiva mesa.

2 — As formalidades da convocação são as previstas na lei.
3 — A assembleia geral reunirá, pelo menos, no 1.º trimestre de

cada ano, a fim de deliberar sobre as matérias que sejam, por lei e
pelo contrato, da sua competência, nomeadamente para os efeitos
previstos no artigo 376.º do Código das Sociedades.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação
desde que estejam presentes ou representados accionistas que dete-
nham mais de 50 % de acções com direito a voto.

2 — Em segunda convocatória, sem prejuízo das disposições legais
imperativas em contrário, a assembleia pode deliberar com qualquer
número de accionistas presentes ou representados e o capital corres-
pondente às acções que os mesmos possuam.

ARTIGO 12.º

1 — Salvo nos casos especiais previstos imperativamente pela lei,
as deliberações consideram-se tomadas por maioria.

2 — As deliberações sobre fusão, cisão, transformação e dissolução
da sociedade deverão ser aprovadas por dois terços dos votos emiti-
dos, quer a assembleia reúna em primeira quer em segunda convoca-
ção.

3 — Se, na assembleia reunida em segunda convocação, estiverem
presentes ou representados accionistas detentores de, pelo menos,
metade do capital social, as deliberações sobre os assuntos referidos
no número anterior podem ser tomadas pela maioria dos votos emi-
tidos.

TÍTULO II

Conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por um presidente, um vice-presidente e
um vogal, eleitos em assembleia geral, e ao qual são conferidos, sem
prejuízo das demais atribuições, as competências previstas na lei e
nestes estatutos.

2 — Compete, nomeadamente, ao conselho de administração:
a) Gerir todos os negócios sociais e realizar todas as operações

relativas ao objecto social;
b) Adquirir, alienar, locar e onerar bens móveis e imóveis;
c) Tomar de arrendamento quaisquer prédios ou parte dos mesmos;
d) Contrair empréstimos ou outras modalidades de financiamento

nos mercados nacional ou estrangeiro e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

e) Subscrever contratos de financiamento bancário, incluindo con-
tas correntes caucionadas, bem como proceder à alteração ou ao adi-
tamento destes contratos;

f) Deliberar sobre a participação, cooperação ou associação da so-
ciedade com outras pessoas jurídicas, singulares ou colectivas e agru-
pamentos complementares de empresas, podendo outorgar todos os
actos ou escrituras para tal necessários e, bem assim, quaisquer altera-
ções de contrato social às mesmas respeitantes;

g) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, podendo confessar, desistir ou transigir em processos judi-
ciais;

h) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-
ciedade e fixar-lhes as respectivas atribuições nos termos da lei e dos
presentes estatutos.

3 — A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas do presi-
dente e do vice-presidente do conselho de administração.

TÍTULO III

Fiscal único

ARTIGO 14.º

A fiscalização da actividade social complete a um fiscal único, que
deve ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores
oficiais de contas, e que será remunerado nos termos do contrato a
celebrar com a empresa.

CAPÍTULO IV

Aplicação dos resultados

ARTIGO 15.º

1 — Os lucros líquidos do exercício, depois de deduzida a percenta-
gem da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral deter-
minar, podendo esta, caso o entenda necessário, deliberar a criação
ou o reforço dos fundos de reservas livres.

2 — O conselho de administração poderá fazer adiantamentos de
lucros aos accionistas, nos termos do artigo 297.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 16.º

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

2 — O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as con-
tas e o balanço com referência a 31 de Dezembro.

3 — Ficam desde já designados para os órgãos sociais, relativamente
ao triénio de 2006-2008, os seguintes accionistas:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Francisco Ângelo Almeida Dias Ferreira, solteiro,

maior;
Secretária: Maria Engrácia Ribeiro da Silva Dias, casada;
Vogal: Francisco Miguel da Silva Almeida Dias, solteiro, maior,

todos residentes no lugar da Vista Alegre, da freguesia de São Miguel
das Caldas, do concelho de Vizela.

Conselho de administração:
Presidente: Francisco Ângelo da Silva Ferreira, casado;
Vice-presidente: António da Costa Almeida Dias, casado;
Vogal: Marta Maria Almeida Dias Ferreira, solteira, maior, todos

residentes no supra-indicado lugar da Vista Alegre.
Fiscal único: sociedade de revisores oficiais de contas Figueiredo,

Azevedo & Caravela, S. R. O. C., com sede na Avenida de França,
256, 4.º, SL 4.4, da cidade do Porto, representada por António Paulo
Marques Figueiredo, revisor oficial de contas, sendo suplente Palmira
Fernandes Martins Caravela, revisora oficial de contas, ambos com
escritório no domicílio antecedente.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881290

BRAGANÇA
BRAGANÇA

DOMINGOS ROLO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 501737294; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20051228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391281

PROMOSUCESSO — PROMOÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 504075462; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 15/20051228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391397
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HÉLDER & ALBANO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 506144747; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20051229.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391389

BLOND STORE — COMÉRCIO DE BIJUTERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 506894266; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 14/20051228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012390790

ORLANDO TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 505913518; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20051227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391320

NORDESTEGADO — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 502438410; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20051228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391290

CONSTRUÇÕES BRANCO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 502213914; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/20051229.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391311

TRANSPORTES LOIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 506713679; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20051230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391303

F. B. X. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 504022865; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 12/20051228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391354

TERESA LIBARATO — CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 505852810; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20051229.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391362

HERNÂNI INÁCIO GOMES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 505499738; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20051229.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391370

TRANSPORTES PADRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 500526052; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/20051228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391273

AGOSTINHO & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 503960152; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/20051230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012390838

PETROCHAMA — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
PARA VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Número de matrí-
cula e identificação de pessoa colectiva: 500375054; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20051230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 2012391206
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VILA FLOR

FERNANDO TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 212/
030519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030519.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o contrato de sociedade entre Fernando Antón2io Costa Teixeira e
mulher, Isabel Maria Madureira Vaz de Almeida, casados na comu-
nhão de adquiridos, Fernando António Almeida Teixeira, solteiro,
menor, José Carlos Almeida Teixeira, solteiro, maior, e Artur Jorge
Almeida Teixeira, que rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Teixeira & Filhos, L.da, e
tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 214, freguesia de Samões,
concelho de Vila Flor.

Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos para a agricultura
e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 90 000 euros, divi-
dido em cinco quotas, uma de 37 500 euros, pertencente ao sócio
Fernando António Costa Teixeira, uma de 37 500 euros, pertencente
à sócia Isabel Maria Madureira Vaz de Almeida Teixeira, uma de
5000 euros, pertencente ao sócio Fernando António Almeida Tei-
xeira, uma de 5000 euros, pertencente ao sócio José Carlos Almeida
Teixeira e uma de 5000 euros, pertencente ao sócio Artur Jorge Al-
meida Teixeira.

§ 1.º O sócio Fernando António Costa Teixeira realizou a sua quo-
ta com a transmissão para a sociedade de metade de cada um dos bens
identificados no documento complementar elaborado nos termos do
n.º 1 do artigo 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante
desta escritura, no valor de 37 500 euros.

A sócia Isabel Maria Madureira Vaz de Almeida Teixeira realizou a
sua quota com a transmissão para a sociedade de metade de cada um
dos bens identificados no mencionado documento complementar, no
valor de 37 500 euros.

Os sócios Fernando António Almeida Teixeira, José Carlos Almeida
Teixeira e Artur Jorge Almeida Teixeira realizaram as suas referidas
quotas em dinheiro.

§ 2.º Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao dobro do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio Fernando António Costa
Teixeira, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente.

§ 2.º Em ampliação aos poderes normais de gerência, poderá o
gerente:

a) Vender, trocar ou comprar da e para a sociedade veículos auto-
móveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos;
c) Representar a sociedade em quaisquer processos judiciais.

ARTIGO 5.º

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

Extracto do relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais

Responsabilidades:
D) É da nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos bens

e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a realiza-
ção de capital pretendida.

Âmbito:
E) O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-

nicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — verificação das entradas em espécie para a 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
quotas 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.

F) Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-
tável para a emissão da nossa declaração.

Declaração:
G) Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das quotas atribuídas aos sócios
que efectuam as entradas mencionadas, cabendo a cada um destes uma
quota com o valor nominal de 37 500 euros.

Outras informações:
H) Os restantes sócios da sociedade, que são:
José Carlos Almeida Teixeira, solteiro, natural de Vila Flor, resi-

dente em Samões, concelho de Vila Flor, titular do bilhete de identi-
dade n.º 11325870, emitido pelos SIC de Bragança em 31 de Janeiro
de 2000, número de identificação fiscal 202724662;

Artur Jorge Almeida Teixeira, solteiro, natural de Vila Flor, resi-
dente em Samões, concelho de Vila Flor, titular do bilhete de identi-
dade n.º 12157792, emitido pelos SIC de Bragança, em 3 de Julho de
2002, número de identificação fiscal 225310180;

Fernando António Almeida Teixeira, menor, filho de Fernando
António Costa Teixeira e de Isabel Maria Madureira Vaz de Almeida
Teixeira, natural de Mirandela, residente em Samões, concelho de Vila
Flor, com o assento de nascimento n.º 14/1996, subscreverão, cada
um, uma quota com o valor nominal de 5000 euros, as quais serão
realizadas em numerário que dará entrada no caixa social.

O relatório do revisor oficial de contas encontra-se depositado na
respectiva pasta.

Está conforme.

2 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Virgínia Pinto
dos Santos Frederico. 2001882122

CASTELO BRANCO
BELMONTE

GARCIA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 213/
9010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505648822; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20051222.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme

10 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 2010988981

LUÍS PAIS DOS SANTOS — CONSTRUÇÕES PÚBLICAS,
PRIVADOS E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 111/
920814; identificação de pessoa colectiva n.º 502849819; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20051222.

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

Aumento de capital de: 14 963,94 euros para 50 000 euros, medi-
ante reforço de 35 036,06 euros, realizado em dinheiro e alteração
do objecto.
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Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo em conse-
quência os artigos 2.º e 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de obras públicas e
particulares, construção de edifícios, abastecimento de água, sanea-
mento básico, arruamentos, urbanizações e vias de comunicação, co-
mércio de materiais de construção e transportes rodoviários nacio-
nais e internacionais de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
40 000 euros, pertencente ao sócio Luís Pais dos Santos e outra de
10 000 euros, pertencente sócia Filomena Maria Correia da Cruz dos
Santos.

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

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 2010988973

BELFARINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 94/
911014; identificação de pessoa colectiva n.º 502632690; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1 de
20051221.

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

Cessação de funções do gerente: Carlos Alberto Pereira dos Santos,
por renúncia.

Data: 17 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 2010988965

FUNDÃO

CAMEROLA — SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 864/
000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504811100; averba-
mentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 1, 2, Of. 5 e 6/20051229.

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

1) Cessação de funções do gerente, José Gomes Filipe, por faleci-
mento.

Data: 22 de Maio de 2005.
2) Cessação de funções do gerente, João Nuno Fernandes, por re-

núncia.
Data: 29 de Novembro de 2005.
3) Cessação de funções do gerente, José Manuel Nunes Filipe, por

renúncia.
Data: 30 de Novembro de 2005.
4) Foi parcialmente alterado o seu contrato social quanto aos ar-

tigos 1.º, n.º 2; 2.º, 3.º e 4.º, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade passa a ter a sua sede na Rua dos Três Lagares,
torre 1, rés-do-chão, no Fundão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5986 euros, dividido em duas quotas iguais de
2993 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios José Ramos Gil e
Construções José Ramos Gil, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio José Ramos Gil, bas-
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

Conferida, está conforme o original.

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

A Segunda-Ajudante, Glória Maria Ramos Marques.
2009014529

IDANHA-A-NOVA

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO LADOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 80/931102; identificação de pessoa colectiva n.º 500413614;
data da apresentação: 050919.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas aos anos de 2001, 2002,
2003 e 2004 da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2008219216

COIMBRA
COIMBRA

J. C. COLAÇO, UNIPESSOAL, L.DA

(passou a CÉU TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9706;
identificação de pessoa colectiva n.º 505225913; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 10/040709.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto foi
alterado no seu artigo 2.º e corpo do 1.º que passou a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Céu Tavares, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua de João de Ruão, 21, 1.º, freguesia de Coimbra (San-
ta Cruz), concelho de Coimbra.

2.º

O objecto da sociedade consiste em: exploração de empreendimen-
to turístico, casa de hóspedes, pensão, residencial, hotel, restaurante,
discoteca, bar, snack-bar, padaria, pastelaria, cafetaria e café; com-
pra e venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para esse
fim; e comércio de automóveis.

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

30 de Julho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007649403

AFONSO, FERNANDES & PESTANA, L.DA

(anteriormente usava a denominação
CARLOS SILVA & LEMOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9416;
identificação de pessoa colectiva n.º 506366111; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apre-
sentações: Of. 16, 18 e 19/040824.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 13 de Agosto de 2004, Carlos Alberto Barbosa da Silva e

Maria de Isidoro de Lemos da Silva renunciaram às suas funções de
gerente;

b) Foi alterado o pacto nos seus artigos 3.º e os n.os 1 do 1.º e 4.º
pelo que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Afonso, Fernandes & Pesta-
na, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 110 — 7 de Junho de 200611 210-(134)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 1666 euros e 66 cêntimos, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Fernandes Pestana; e duas iguais de 1666 euros e
67 cêntimos cada, pertencentes uma a cada umas das sócias Ana Rita
Carvalho Fernandes e Sandrina Maria Morgadinha Afonso.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, sendo nomeados gerentes, a partir de hoje, todos os só-
cios.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

25 de Agosto de 2004. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2007660385

SANT CLAIR — CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9567;
identificação de pessoa colectiva n.º 506499499; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: Of. 2 e 4/040722.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 3 de Dezembro de 2003, Maria Antónia Meireles de Mace-

do Correia Gomes renunciou às suas funções de gerente.
b) Foi alterado o pacto nos seus artigos 3.º e 4.º, pelo que pas-

saram ou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Nuno Mi-
guel Ferreira Simões e Diana Maria Santos da Silva Simões.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, sendo nomeado gerente, a partir de
hoje, o sócio Nuno Miguel Ferreira Simões.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

30 de Julho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007649314

NOVA FUNERÁRIA CEBOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2187;
identificação de pessoa colectiva n.º 500615667; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 3/040721.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 31 de Dezembro de 2003
a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2004. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471359

ESPELHO DE ÁGUA — HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9388;
identificação de pessoa colectiva n.º 506198340; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 19/20050701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2003.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2009783530

SAPATARIA PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3168;
identificação de pessoa colectiva n.º 501459200; inscrição n.º 7 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 11 e 12/20050912.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital e alterado o pacto no seu artigo 4.º pelo que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 51 000 euros e corresponde à soma
das seguintes quotas:

Uma de 33 150 euros, pertencente ao sócio Francisco José da Sil-
va Paiva;

Uma de 3217 euros e 24 cêntimos; duas de 2144 euros e 83 cênti-
mos; e ainda uma de 10 343 euros e 10 cêntimos, pertencentes à sócia
Maria de Fátima da Silva Paiva de Aguiar.

Certifico ainda que em 7 de Novembro de 2000, António Miguel
de Sousa Paiva cessou as suas funções de gerente, por óbito.

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

14 de Setembro de 2005. — Pela Adjunta do Conservador, (Assi-
natura ilegível.) 2009783409

AVENIDA DESPORTOS — MODA DESPORTIVA
E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5126;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945710; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 21/011130.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo o
pacto sido alterado nos seus artigos 1.º, n.º 2, 3.º, 5.º e aditamento do
n.º 2 ao artigo 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Avenida Desportos — Moda Des-
portiva e Artigos de Desporto, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na
Avenida de Sá da Bandeira, 40 a 44, rés-do-chão, freguesia da Sé Nova.

2 — Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio de artigos desporti-
vos, pronto-a-vestir, retrosaria e produtos similares.

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor no-
minal de 4000 euros, do sócio António Grilo de Figueiredo, uma do
valor nominal de 1000 euros, da sócia Maria Isabel Rodrigues de Car-
valho Figueiredo.

2 — Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de 100 000 eu-
ros.

ARTIGO 4.º

1 — Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é li-
vremente permitida.
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2 — A cessão de quotas a não sócio depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão
a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes a
designar em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

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

timários, por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio; e
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em
fianças, abonações e letras de favor ou quaisquer outros de idêntica
natureza.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000105228

ÁRVORE DAS DIVERSÕES — EXPLORAÇÃO
MÁQUINAS DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8880;
identificação de pessoa colectiva n.º 505614421; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13/020523.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto foi
alterado nos seus artigos 3.º e 4.º, pelo que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Mónica Cristina Rodrigues e Carlos Pais
dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade ficará a cargo dos sócios e não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados os sócios Mónica Cristina Rodrigues e Carlos Pais dos San-
tos e do não sócio Carlos Alberto Pena Ramalho.

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

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

16 de Dezembro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000217425

O GUITARRAS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8689;
identificação de pessoa colectiva n.º 505467534; averbamento
n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: Of. 5 e 6/
030114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 30 de Outubro de 2002, António Alberto Couceiro Pimenta

renunciou às suas funções de gerente.
b) O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º, 4.º e 7.º e o 10.º foi

eliminado, pelo que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, encontra-se dividido em duas quotas do valor nominal
de 15 000 euros, uma de cada sócio, Catarina de Jesus Couceiro Pi-
menta e Francisco Faria de Paiva Baptista.

2 — Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de 100 000 eu-
ros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado, fica afecta ao sócio Francisco
Faria de Paiva Baptista, já designado gerente.

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

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

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

10 de Abril de 2003. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000205836

FIGUEIRA DA FOZ

CHURRASQUEIRA O TEMPERO DE ÁFRICA, L.DA

(actualmente com a denominação de CHURRASQUEIRA
O TEMPERO DE ÁFRICA, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3034/20030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506709523;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 11 e 12/20041110.

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

Apresentação n.º 11/20041110 — Cessação de funções da gerente
Justina Carvalho Jorge Teles, por renúncia, em 3 de Novembro de
2004.

Apresentação n.º 12/20041110 — Transformação em sociedade
unipessoal por quotas.

Artigos alterados: n.º 1 do artigo 1.º, artigos 3.º, 4.º, 6.º, 7.º e 9.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Churrasqueira o Tempero de Áfri-
ca, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal pertencente à sócia
única Sandra Isabel Laranja Teles Andrade.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo da sócia única Sandra Isabel Laranja Teles
Andrade, que se mantém nomeada gerente, ou ainda a cargo de pes-
soas estranhas à sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando esta,
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixadas.

ARTIGO 9.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos, que sirvam à prossecução do objecto social.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 2007078724

MOBER — SOCIEDADE COMERCIAL DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 502061170; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 45/20050627; pasta
n.º 1110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

9 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007080729

CCEL — CASA DAS CARNES DO ERVEDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 501490213; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 46/20050627; pasta
n.º 950.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007080737

MACOFIG — COMÉRCIO E CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 505439450; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 66/20050627; pasta
n.º 2630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007081199

FIXFOZ — SISTEMAS DE FIXAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 504223950; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 67/20050627; pasta
n.º 3152.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007081202

PINTO MARQUES & SOARES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 507165640; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 68/20050627; pasta
n.º 3199.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007081210

PADARIA AMIZADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 503387673; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 69/20050627; pasta
n.º 1822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007081229

PRECIOSA RODRIGUES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 502145668; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 29/20050627; pasta
n.º 1153.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

11 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007080206

CPT — GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 504158384; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 41/20050627; pasta
n.º 2163.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

11 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007080699

PAULO FORTUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 506017710; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 70/20050627; pasta
n.º 2822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

11 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007081237

GANÁUTICA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE EMBARCAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 507130880; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 71/20050627; pasta
n.º 3201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

11 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007081245
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NIAMARAL — COMÉRCIO DE LIVROS E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Número de
Matrícula e identificação de pessoa colectiva n.º 504922335; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 72/20050627; pasta
n.º 2443.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

11 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007081253

TRANSQUIAIOS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2532/000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505136899;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20040917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração do contrato, e em consequência alterado o ar-
tigo 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias por conta de outrem.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007077264

HONORIS CAUSA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3102/20040317; identificação de pessoa colectiva n.º 505052598;
averbamentos n.os 1 e 2  à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: 4, 6 e 7/20050512, respectivamente.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de cessação de funções da gerente Sandy da Silva
Antunes, por renúncia, em 27 de Abril de 2005; e de Dina Isabel de
Oliveira Freire, por renúncia, em 27 de Abril de 2005.

Mais certifico que foi alterado o respectivo contrato, designada-
mente os artigos 3.º e n.º 2 do 4.º, que passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 4875 euros, do sócio José Luís Pereira Gomes; outra, no
valor nominal de 125 euros, do sócio Joey Gomes.

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem for nomeado em assembleia geral,
ficando desde já nomeada gerente a sócia Ivete Carla Moreira Carri-
nho.

ARTIGO 4.º

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 2007059894

DEPOFOZ — SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2160/980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504141996;
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 43 e 44/
20031229.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de alteração do contrato e designação do gerente Leendert
Van Reeuwijk, casado, residente em Rosmalen,s Hertogenbosh.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2003.
Foram alterados os artigos 1.º, 5.º, 7.º, 10.º, 11 e 12.º do respecti-

vo contrato, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação DEPOFOZ — Serviços de
Armazenagem, L.da, e tem a sua sede social no Parque Industrial da
Gala, lote 25, freguesia de São Pedro, concelho da Figueira da Foz.

2 — A gerência poderá, por simples deliberação, mudar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabe-
lecer sucursais, delegações ou outras formas de representação social,
no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 5000 euros representado por
duas quotas, com o valor nominal de 2500 euros cada uma, perten-
centes à sócia Maltha Glassrecycling International B. V.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá prestar suprimentos à caixa social.

ARTIGO 10.º

1 — A administração e representação da sociedade em juízo e fora
dele, será exercida por dois ou mais gerentes, com a remuneração,
fixada por deliberação da assembleia geral da sociedade.

2 — A assembleia geral da sociedade poderá fixar um período de
duração para o exercício das funções dos gerentes, sem prejuízo da
sua livre revogação a todo o tempo.

3 — A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de um
gerente, ou pela assinatura ou intervenção de (um) mandatário(s) nos
termos do respectivo mandato, com observância do estabelecido no
n.º 2 do artigo 11.º

ARTIGO 11.º

1 — A gerência terá os mais amplos poderes de gestão e represen-
tação social em juízo e fora dele, activa e passivamente, de acordo
com o estabelecido na lei e no contrato de sociedade.

2 — Dependem de decisão dos gerentes tomada em conjunto os
seguintes actos:

a) A aquisição, alienação ou oneração de direitos sociais e de bens
móveis, incluindo veículos automóveis;

b) A realização de investimentos destinados ao desenvolvimento
da sociedade, salvo se estiverem previstos no plano de actividades e
no orçamento da sociedade, aprovados pelos sócios nos termos esta-
belecidos no artigo seguinte;

c) A contratação dos directores e dos quadros superiores da socie-
dade;

d) A contracção de empréstimos ou financiamentos que não exce-
dam o capital social;

e) A aprovação de contratos que tenham duração superior a um
ano, salvo se estiverem previstos no plano de actividades e no orça-
mento da sociedade, aprovados pelo sócios nos termos estabelecidos
no artigo seguinte;

f) A realização de despesas superiores a 10 000 euros, salvo se es-
tiverem previstas no plano de actividades e no orçamento da socie-
dade, aprovados pelos sócios nos termos estabelecidos no artigo se-
guinte.

3 — Depende ainda de deliberação da gerência qualquer transacção
com pessoa (individual ou colectiva) que controle a sociedade ou pessoa
controlada por esta. Para este efeito «controle» por uma pessoa sig-
nifica o direito de votar, directa ou indirectamente, por alguém ou
influenciar a votação de alguém que detenha, pelo menos, 50 % do
total das quotas representativas do capital social.

4 — As reuniões da gerência para deliberar sobre os assuntos a
que respeitam as alíneas do n.º 2 deste artigo terão lugar na sede
social, salvo acordo em contrário dos gerentes, e serão convocadas
com 15 dias de antecedência, por carta registada com aviso de re-
cepção. A convocatória deverá indicar concretamente os assuntos a
tratar.

5 — A gerência poderá, no entanto, deliberar validamente se um
dos gerentes devidamente convocados não comparecer à reunião, e
a sua ausência não for devida a caso de força maior, invocado por
escrito (fax ou telegrama) no próprio dia da reunião ou no dia se-
guinte.

6 — Das reuniões da gerência serão lavradas actas, registadas em
livro próprio, das quais constarão as decisões tomadas. Uma cópia da
acta será enviada ao gerente ou gerentes que não estiverem presentes
na reunião a que respeita.
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7 — É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos ao objecto social, designadamente em
letras de favor, fianças ou avales.

ARTIGO 12.º

1 — Para além dos casos em que a lei o determina, dependem ain-
da de deliberação dos sócios tomada em assembleia geral por maioria
de três quartos dos votos correspondentes ao capital social, as deci-
sões relativas aos seguintes actos:

a) Distribuição de dividendos;
b) Alteração do contrato da sociedade;
c) Aumento ou redução do capital social;
d) Dissolução da sociedade;
e) Transmissão de quotas da sociedade;
f) Contratação de empréstimos de valor superior ao capital social;
g) A constituição de fianças, hipotecas ou qualquer outro tipo de

garantias;
h) A aquisição de bens imóveis, de bens de equipamento, de parti-

cipações em outras sociedades e de bens incorpóreos;
i) A alienação, a locação financeira ou a oneração de quaisquer bens

corpóreos ou incorpóreos da sociedade;
j) A realização de negócios não relacionados com o objecto social;
k) A aprovação do plano anual de actividades da sociedade e do

respectivo titular da quota.
2 — Para efeitos do estabelecido na alínea k) do número anterior,

a gerência apresentará aos sócios até ao dia 1 de Dezembro de cada
ano, uma proposta de plano anual de actividades com o respectivo
orçamento para o ano seguinte.

3 — O plano de actividades e respectivo orçamento apresentados
pela gerência consideram-se aprovados se os sócios não os aprova-
rem, modificarem ou reprovarem no prazo de um mês contado da
data da sua apresentação.

4 — O penhor de quaisquer quotas no capital da sociedade depende
do consentimento da sociedade dado em assembleia geral, e os direi-
tos correspondentes às quotas dadas em penhor, designadamente, os
relativos a direitos aos dividendos ou a direitos de voto em qualquer
deliberação ou decisão, serão exercidos pelo credor pignoratício sem-
pre que a atribuição de tais direitos seja estabelecida entre o referido
credor pignoratício e o sócio.

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

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. — A Escriturária Superior, Anabela Lou-
reiro Jorge. 2003316868

TÁBUA

CLIMAX PORTUGUESA — EQUIPAMENTOS
E MOBILIÁRIO DE CONFORTO, S. A.

Sede: lugar de Fundo de Vila, Apartado 24,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 545/
20040716; identificação de pessoa colectiva n.º 500064970; nú-
mero e data da prestação de contas: PC 1 de 20050825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008208460

IMPRESSÃO ORIGINAL — SOCIEDADE
DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Estrada da Barrosa, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 530/
040119; identificação de pessoa colectiva n.º 506757218; número
e data da prestação de contas: PC 1 de 20050802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008207234

CONFECÇÕES TABUENSE DE SEABRA & SEABRA, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 165/
900403; identificação de pessoa colectiva n.º 502446617; número
e data da prestação de contas: PC 1 de 050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008207072

EUROBOLOS — COMÉRCIO E FABRICO DOCES, L.DA

Sede: Parque Industrial de Tábua, lote 6,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 529/
040113; identificação de pessoa colectiva n.º 505034182; número
e data da prestação de contas: PC 1 de 050711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008207080

CLINITÁBUA — CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 272/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503363898; número
e data da prestação de contas: PC 3 de 20050706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008207226

CLINITÁBUA — CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 272/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503363898; número
e data da prestação de contas: PC 2 de 20050706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008207293

ANTÓNIO SAÚDE SEQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Barata Portugal,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 447/
011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505882051; número
e data da prestação de contas: PC 1 de 20050706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008207196

ETC E NATA — PASTELARIA, DOÇARIA
E PADARIA, L.DA

Sede: Rua do Professor Caeiro da Mata, freguesia
e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 357/
980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504115928; número
e data da prestação de contas: PC 2 de 050701.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008207218

GALCOPOR — GALVANIZADOS DE PORTUGAL, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 213/
920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502789581; número
e data da prestação de contas: PC 1 de 050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008207200

ÉVORA
ARRAIOLOS

PIRES E PIRES — AGRO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Herdade das Estacas, freguesia de Vimeiro,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 92/
111289; identificação de pessoa colectiva n.º 502256060.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exercí-
cio de 2004.

10 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010591127

ÉVORA

PAPA PIZZA, L.DA

Sede: Rua da Moeda, 55, freguesia de Santo Antão, Évora

Capital social: 24 939,89 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2484/
20000620; identificação de pessoa colectiva n.º 504595180.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087348

RAYOLAS — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Rua de Frei José Maria Évora, 1, 1.º, direito,
freguesia da Sé, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2676/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505134381.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087321

MULTINORMA — COMUNICAÇÃO SOCIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Fernando Namora, 31, freguesia da Malagueira,
Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2103/
970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503942197.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087305

BATISTA & BATISTAS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua do Alto da Azinheira,
16, Sé, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2106/
970814; identificação de pessoa colectiva n.º 503938270.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002.

21 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009087267

CARNES ASSUDA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 49, São Miguel de Machede,
Évora

Capital social: 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 862/
840209; identificação de pessoa colectiva n.º 501436898.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087135

TRANSPORTES MERCADORIAS TORRADO, L.DA

Sede: Bairro da Senhora da Saúde, Rua de São João, 20, Sé,
Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1417/
910523; identificação de pessoa colectiva n.º 502591609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087313

ALTÉCNICA — EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Vivenda da Dulce de Fátima, Estrada da Igrejinha,
freguesia da Sé, Évora

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1509/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502773219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2009280466

CONFISFORMA — CONTABILIDADE, FISCALIDADE,
PROJECTOS E ENSINO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Carvalho Moniz, lote 3, rés-do-chão,
freguesia de Nossa Senhora da Saúde, Évora

Capital social: 22 500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2139/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504000195.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006175173

SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE, S. A.

Sede: Rua da Misericórdia, 9, São Mamede, Évora

Capital social: 290 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 180/
19781229; identificação de pessoa colectiva n.º 500416370.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006175440

VÍTOR & DÁRIO VICENTE, L.DA

Sede: Rua do Têxtil, Parque Industrial e Tecnológico de Évora,
18, Horta das Figueiras, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3044/
20030526; identificação de pessoa colectiva n.º 506586618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006175513

PONTE DE SÃO JOSÉ — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Calvário, 5-A, freguesia de Santo Antão, Évora

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3276/
20041223; identificação de pessoa colectiva n.º 507181506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

2 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087224

RECICLOTECA — CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Apóstolo, 7, Santo Antão, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2300/
981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504276913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

24 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087330

SOUSA MACEDO, ARQUITECTOS, L.DA

Sede: Rua de Almada Negreiros, 29, rés-do-chão,
freguesia da Sé, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1806/
950303; identificação de pessoa colectiva n.º 503361933.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009086309

CALEIRO & CHUI, L.DA

Sede: Rua dos Apóstolos, 4, freguesia de Santo Antão, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1455/
911121; identificação de pessoa colectiva n.º 502674504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009086287

SANAGRI — SERVIÇOS AÉREOS DE SANIDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 21, 1.º, direito,
freguesia de Santo Antão, Évora

Capital social: 99 759,59 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 479/
710401; identificação de pessoa colectiva n.º 500239460.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009086317

CASA AGRÍCOLA CAMPO DE S. BRÁZ, L.DA

Sede: Zona Industrial, Horta das Figueiras, lote C-3,
Horta das Figueiras, Évora

Capital social: 5500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2430/
20000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504833146.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087100

SADPAL — SOCIEDADE ALENTEJANA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Estrada da Igrejinha ao Louredo, freguesia da Sé, Évora

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2091/
970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503914819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009081340

MANUEL PARREIRA, ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Almeirim, lote 27, Sé, Évora

Capital social: 29 927,88 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1374/
910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502504250.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087275

JOÃO A. LOPES LOURO, HERDEIROS, L.DA

Sede: largo dos Cogulos, 2, Santo Antão, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1153/
890111; identificação de pessoa colectiva n.º 502092769: inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/29122005

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2005.

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009086694

MARTINHO MURTEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Virgílio Ferreira, lote G-13, direito, Bacelo, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3015/
20030331; identificação de pessoa colectiva n.º 506535266.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes aos anos de 2003 e 2004.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009080882

MONTEMOR-O-NOVO

ASPERIAN — AGRO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Vale de Leite, Fóros da Rosenta, freguesia de Nossa
Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 726/970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503828084;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20050429.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação,
da sociedade supra identificada.

Data da aprovação das contas: 18 de Abril de 2005.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 2001701330

VENDAS NOVAS

SERTOPSA — SERVIÇOS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Avenida da Generosa de Almeida, 10, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 366/040315; identificação de pessoa colectiva n.º 506877302;
inscrições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 9 e 10 de
28122005.

Certifico que, por escritura lavrada em 15 de Dezembro de 2005, a
fl. 148, do livro de notas para escrituras n.º 275, no Centro de For-
malidades das Empresas de Setúbal, que se encontra arquivada na res-
pectiva pasta foi efectuada as seguintes alterações:

Renúncia à gerência de Maria João Marques Pinto Galveia, a partir
de 15 de Dezembro de 2005;

Nomeação da gerente Alexandra Isabel Barradinhas Jorge a partir
de 15 de Dezembro de 2005.

Foi conferido e está conforme.

19 de Janeiro de 2006. — A Conservadora Interina, Carla Isabel
Araújo Barbosa. 2011742110

LUSASFAL — DERIVADOS ASFÁLTICOS
DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Lote n.º 2, Loteamento Norte, Segunda Fase,
Parque Industrial de Vendas Novas, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 423/29122005; identificação de pessoa colectiva
n.º 506116077; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
6 de 291220005.

Certifico que, por escritura lavrada em 6 de Dezembro de 2005, de
fl. 146, do livro de notas para escrituras n.º 23-A, do Cartório Nota-
rial de Leiria, que se encontra arquivada na respectiva pasta foi efec-
tuada a alteração de sede:

A sede social da empresa mencionada em epígrafe é actualmente
no lote n.º 2, Loteamento Norte, Segunda Fase, Parque Industrial de
Vendas Novas, Vendas Novas.

Foi conferido e está conforme.

19 de Janeiro de 2006. — A Conservadora Interina, Carla Isabel
Araújo Barbosa. 2011742129

J. & J. MORGADO — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Sede: Parque Industrial, Rua Quatro, lote 45, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 418/25102005; identificação de pessoa colectiva
n.º 503086789; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
3 de 25102005.

Certifico que, por escritura lavrada em 10 de Agosto de 2005, a
fl. 60 v.º do livro de notas para escrituras n.º 3-A do Cartório Nota-
rial do Dr. António Villa-Lobos, Vendas Novas, que se encontra ar-
quivada na respectiva pasta foi efectuada a alteração de sede:

A sede social da empresa mencionada em epígrafe é actualmente
no Parque Industrial, Rua Quatro, lote 45, em Vendas Novas.

Foi conferido e está conforme.

19 de Janeiro de 2006. — A Conservadora Interina, Carla Isabel
Araújo Barbosa. 2011742064

FARO
FARO

GNÓSTICA — LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS, S. A.

Sede: Rua de D. Jerónimo Osório, 1, 1.º e 2.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1787/
860429; identificação de pessoa colectiva n.º 501668462; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 15/
20051216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 11 de Novembro de 2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705371

OCEANALGARVE — SOCIEDADE TURÍSTICA, L.DA

Sede: Largo do Mercado, 25, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 710/
721026; identificação de pessoa colectiva n.º 500391025; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 53/20051216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação de gerente.

Gerente: Júlia Margot Ella Zach, a partir de 24 de Novembro de
2004.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705363
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SOCIEDADE DE PESCARIAS E CONSERVAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Lúcio, 3, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5466/
20051223; identificação de pessoa colectiva n.º 500490163; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 10/20051223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato. Foram alterados os artigos 1.º e 3.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Pescarias e Conservas,
L.da, e tem sede na Rua do Dr. João Lúcio, 3, freguesia da Sé, conce-
lho de Faro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
50 000 euros e corresponde a duas quotas, uma no valor de 35 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Eulálio Severino Leal Cabrita e outra no
valor de 15 000 euros, pertencente à sócia Leal Cabrita & C.ª, L.da

Mais declarou, sob sua inteira responsabilidade, que a importância
do aumento já se encontra integralmente realizada e que não é exi-
gida por lei, pelo contrato e pela deliberação a realização de outras
entradas.

Foi depositado o contrato actualizado.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705380

QUINTA DOS BICOS — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S. A.

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, Pavilhão Comercial,
loja 4, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3784/
980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504111027; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 23/20051219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação do conselho de administração e fiscalização.

Conselho de administração: presidente: Maria de Jesus Guerreiro
Bispo; vogais: João Pedro Guerreiro Bispo e Maria Teresa Guerreiro
Bispo.

Fiscal único: Isabel Paiva, Miguel Galvão e Associados, SROC, L.da,
representada por João Miguel Pinto Galvão, ROC — suplente: José
Luís Guerreiro Nunes, ROC.

Prazo: 2005/2007.
Data da deliberação: 26 de Outubro de 2005.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705410

CRMN — CLÍNICA DE RADIOTERAPIA E MEDICINA
NUCLEAR, L.DA

Sede: Largo das Mouras Velhas, 16, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4393/
20010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505446120; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 52 e 53/20051227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Rui Fernando Pinheiro Oliveira Dessa,
por renúncia, a partir de 18 de Novembro de 2005 e a nomeação de
gerentes.

Gerentes: Joaquim Francisco Jorge Martins Chaves, casado, e Na-
tália Simões de Paiva Chaves, casada, a partir de 19 de Novembro de
2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705401

ALMULTIREP — REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Cercado, 14, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4713/
20020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506158705; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 37 e 38/20051222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Eduardo Filipe Henrique da Luz,
por renúncia, a partir de 30 de Novembro de 2005 e a nomeação de
gerente.

Gerente: Alexandra Filipe Afonso Henriques da Luz, a partir de
30 de Novembro de 2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705436

ZYLOG — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do General Teófilo da Trindade, 45, 1.º,
direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4800/
20021119; identificação de pessoa colectiva n.º 506288854; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 43/20051229.

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

Data da aprovação das contas: 7 de Janeiro de 2005.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705452

HIDROSEMENTES — COMÉRCIO DE SEMENTES, L.DA

Sede: Besouro, Conceição de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3362/
951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503502324; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/20051229.

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

Data da aprovação das contas: 21 de Novembro de 2005.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705444

CARLOS FERREIRA — COMÉRCIO
DE FLORES — QUATRO, L.DA

Sede: sítio do Arneiro, Estrada Nacional n.º 125,
Patacão, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5325/
20050503; identificação de pessoa colectiva n.º 503704091; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20050503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
deslocação de sede para sítio do Arneiro, Estrada Nacional n.º 125,
Patacão, São Pedro, Faro.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705517

EHRHARDT & PAULA BRITO, L.DA

Sede: Travessa da Mota, 11, 3.º, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 03715/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504007270; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020917.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação de gerentes.
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Gerente: Dulceneia Ehrhardt de Paula Brito, em substituição de
José António Gago de Paula Brito, a partir de 28 de Agosto de
2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705509

CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. SANTOS CARDOSO, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 22, 3.º, A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3631/
970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503880167; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/20040108.

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

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 3004,81 euros, por incorporação de reser-

vas, passa para 5000 euros
Sócios e quotas unificadas:
a) José Manuel dos Santos Cardoso, com uma quota de 2500 euros;
b) Ana Bela Henriques Marques dos Santos Cardoso, com uma quo-

ta de 2500 euros.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705487

RCS — RÁDIO CLUBE DO SUL, C. R. L.

Sede: sítio do Pão Branco, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 22/
860409; identificação de pessoa colectiva n.º 501658793; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
31/20051128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para sítio do Pão Branco, Conceição, Faro.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705541

ALÔ PIZZA — COMIDAS E BEBIDAS, L.DA

Sede: Rua de Sebastião Teles, 54, 2.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2909/
921013; identificação de pessoa colectiva n.º 502857277; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 30/20040203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato. Foi alterado o artigo 5.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
9975 euros e 95 cêntimos e é formado por duas quotas, uma no valor
de 8479 euros e 56 cêntimos, pertencente ao sócio José António Guer-
reiro de Vilhena e uma no valor de 1496 euros 39 cêntimos, perten-
cente à sócia Maria Alexandra Vicente Seabra Cardoso de Vilhena. A
sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá exigir, simulta-
neamente de todos os sócios e na proporção das suas quotas, presta-
ções suplementares de capital até ao montante global correspondente
a 20 vezes o valor nominal do capital social.

Foi depositado o contrato actualizado.

19 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705550

CIVIGARVE — CONSTRUÇÃO E GESTÃO
DE OBRAS, L.DA

Sede: Urbanização da Vila Formosa, lote 12, Olhão

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2390/
20020822; identificação de pessoa colectiva n.º 506218678; data:
20050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011709687

DIAS VERDES 2 — ALGARVE, LIMPEZA PÚBLICA, L.DA

Sede: Largo de São Luís, 11-C, 4.º esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4434/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505435519; data:
20051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011705614

MASITRAVE — COMÉRCIO, MONTAGEM, REPARAÇÃO,
MANUTENÇÃO E PROJECTOS DE SINAIS DE TRÁFEGO, L.DA

Sede: Rua de Aboim Ascenção, 36, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3344/
950823; identificação de pessoa colectiva n.º 503496553; data:
20051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011705649

FARWARE, INFORMÁTICA L.DA

Sede: Rua de José Filipe Álvares, 13, loja Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3738/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504037544; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 38/20030217.

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

Data da aprovação das contas: 15 de Janeiro de 2003.

27 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011704960

FARATLETA — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Urbanização do Vale das Laranjeiras, lote 11,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1672/
840919; identificação de pessoa colectiva n.º 501480862; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
20051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
deslocação de sede para Urbanização do Vale das Laranjeiras, lote 11,
Montenegro, Faro.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705479

ORBISGEST — CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, 62, 5.º, frente,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4932/
20030613; identificação de pessoa colectiva n.º 506609480; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 36 e 37/20051229.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Sandra Maria de Sousa Gonçalves
Correia, por renúncia, a partir de 4 de Outubro de 2005 e a nomea-
ção de gerente.

Gerente: Regina Violante, a partir de 4 de Outubro de 2005.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705460

FUENTES — ADMINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÃO
E VENDA DE IMÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 68, 6.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5470/
20051230; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/
20051230.

Certifico que, foi registada a transferência de sede efectiva da so-
ciedade de Jersey para Portugal nos termos do artigo 3.º, n.º 3, do
Código das Sociedades Comerciais, que se rege pelos seguintes artigos:

Contrato social

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de FUENTES — Administra-
ção, Construção e Venda de Imóveis, Sociedade Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua de Santo António, 68, 6.º, esquerdo, em Faro, fre-
guesia de Sé, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

Sede social

A sociedade tem a faculdade de decidir a transferência da sede so-
cial para qualquer outro lugar dentro da lei e também de abrir e fechar
qualquer tipo de escritório de representação, nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade teta por objecto a actividade de administração de bens
e valores, designadamente mobiliários, mantidos com reserva ou
fruição, incluindo a gestão de imóveis próprios, na construção de
imóveis, na celebração de negócios de compra, compra para revenda
e venda de imóveis, bem como na prestação de serviços de adminis-
tração imobiliária e de consultoria imobiliária; financeira e gestão.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social da sociedade é, no valor nominal de 7355,10 eu-
ros, estando inteiramente subscrito e realizado e constitui uma única
quota pertencente à sócia Pickett Properties, Ltd.

ARTIGO 5.º

Gerência

A gerência da sociedade cabe ao Dr. João Miguel Mendonça Bap-
tista Bagarrão, que desde já fica nomeado gerente, bastando a sua
assinatura para vincular a sociedade, nomeadamente na compra e venda
de imóveis.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único com a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
obedecer a forma escrita.

Está conforme o documento original.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2011705169

FAGAR — FARO, GESTÃO DE ÁGUAS
E RESÍDUOS, E. M.

Sede: Rua do Professor Norberto da Silva, 8, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5424/
20051021; identificação de pessoa colectiva n.º 507142217; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 54/20051220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação do conselho de administração e fiscalização.

Conselho de administração: presidente: Augusto Bessa Pinto de
Miranda, casado; vogais: Rogélio Contreiras de Sousa e José Manuel
Pinheirinho Viegas Jacinto.

Fiscalização: fiscal único efectivo: sociedade Moore Stephens &
Associados, SROC, S. A., representada por Armindo dos Santos Pi-
nho, ROC; e suplente: Isabel Paiva, Miguel Galvão e Associados,
SROC, L.da, representada por João Miguel Pinto Galvão, ROC, a par-
tir de 30 de Novembro de 2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705177

SOS — SMP — SERVIÇO MÉDICO PERMANENTE, L.DA

Sede: Urbanização do Infante D. Henrique, lote 10, loja direita,
Edifício Nau, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3260/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503351776; inscri-
ções n.os 15 e 16; números e data das apresentações: 92 e 93/
20051130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
nomeação de gerente.

Gerente: José Carlos Ferreira Pinto Coelho, casado, a partir de 2 de
Outubro de 2002; e nomeação de gerente.

Gerente: Calos Simões de Almeida Pinto Coelho, casado, a partir
de 28 de Março de 2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2000784275

CAMPICONTROL — AUTOMATIZAÇÃO AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Gaspar Martins, lote 7, Urbanização
do Monte Ria, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3823/
980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504165771; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
83, 85 e 86/20051228.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de João Manuel da Luz Mariano, por
renúncia ao cargo, a partir de 14 de Dezembro de 2005; a nomeação
de gerente.

Gerente: Isabel Maria Patrocínio Bentes Gomes, a partir de 14 de
Dezembro de 2005, e a alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 2.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Gaspar Martins, lote 7, Urbanização do
Monte da Ria, freguesia de Montenegro, concelho de Faro.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 3750 euros, pertencente ao sócio Vítor José dos Santos Go-
mes, e outra no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Isabel Maria Patrocínio Bentes Gomes.

A gerência da sociedade será exercida por sócios e ou por não só-
cios, sem caução e com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do pelos sócios em assembleia geral.

1.º ..............................................................................................
2.º (Anterior terceiro.)

Foi depositado o contrato actualizado.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705185
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JESUÍNO & FILHO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, sítio dos Salgados, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5056/
20040202; identificação de pessoa colectiva n.º 506785882; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
20051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Mário Luís do Nascimento Revés,
por renúncia ao cargo a partir de 4 de Novembro de 2005.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705215

PATRIOT — ADMINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA
DE IMÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 68, 6.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5469/
20051230; identificação de pessoa colectiva n.º 507154673; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 59/20051230.

Certifico que, foi registada a transferência de sede efectiva da so-
ciedade de Jersey para Portugal nos termos do artigo 3.º, n.º 3, do
Código das Sociedades Comerciais, que se rege pelos seguintes artigos:

Contrato social

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de PATRIOT — Administra-
ção, Construção e Venda de Imóveis, Sociedade Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua de Santo António, 68, 6.º, esquerdo, em Faro, fre-
guesia de Sé, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

Sede social

A sociedade tem a faculdade de decidir a transferência da sede so-
cial para qualquer outro lugar dentro da lei e também de abrir e fechar
qualquer tipo de escritório de representação, nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a actividade de administração de bens
e valores, designadamente mobiliários, mantidos com reserva ou
fruição, incluindo a gestão de imóveis próprios, na construção de
imóveis, na celebração de negócios de compra, compra para revenda
e venda de imóveis, bem como na prestação de serviços de adminis-
tração imobiliária e de consultoria imobiliária, financeira e gestão.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social da sociedade é no valor nominal de 7355,10 euros,
estando subscrito inteiramente e realizado, e constitui uma única quo-
ta pertencente sócia Pickett Properties, Ltd.

ARTIGO 5.º

Gerência

A gerência da sociedade: cabe ao Dr. João Miguel Mendonça Bap-
tista Bagarrão, que desde já fica nomeado gerente, bastando a sua
assinatura para vincular a sociedade, nomeadamente na compra e venda
de imóveis.

ARTIGO 6.º

O sócio único, fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
obedecer a forma escrita.

Está conforme o documento original.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2011705207

METALO FARENSE, S. A.

Sede: Rua de Aboim Ascenção, 89, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 431/
580303; identificação de pessoa colectiva n.º 500191794; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 48/20051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação do conselho de administração e fiscalização.

Conselho de administração: presidente: Luís Filipe Alves Afonso;
vice-presidentes: Carlos Manuel Alves Afonso e Maria da Graça Al-
ves Afonso.

Fiscalização: fiscal único efectivo: Isabel Paiva, Miguel Galvão
Associados, SROC, L.da, representada por João Miguel Pinto Galvão,
ROC, casado, Rua do General Humberto Delgado, 23, Faro; suplente:
José Luís Guerreiro Nunes, ROC, casado, Largo de Alberto Sampaio,
3-A, Linda-a-Velha.

Prazo: 2005/2008.
Data da deliberação: 22 de Novembro de 2005.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705231

J. CAMÕES & SILVESTRE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Emílio Campos Coroa, lote F, loja B,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4483/
20010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505658720; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 34/20051228.

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

Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2005.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705223

A 3 + ENGENHARIA, L.DA

Sede: Largo do Carmo, 77, 6.º, F, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4094/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504693484; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 56/20051230.

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

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

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705266

FAROPEL — COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, 49, rés-do-chão,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2721/
910925; identificação de pessoa colectiva n.º 502623500; averba-
mentos n.º 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 10, 15 e 18/20051215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para Estrada da Senhora da Saúde, 49, rés-do-chão,
São Pedro, Faro; foi registada a cessação de funções de gerente Maria
Leonor Lopes da Costa Martins, por renúncia ao cargo a partir de
6 de Dezembro de 2005 e a alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 3.º e 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.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
2083 euros e 50 cêntimos, pertencente ao sócio José Abílio de Sousa
Ramos e duas no valor nominal de 1458 euros e 25 cêntimos, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Nuno Miguel Luís Simões e Nuno
Emanuel Pascoal Nascimento.
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ARTIGO 7.º

A gerência dispensada de caução será exercida por todos os sócios
e, pelo não sócio, Francisco da Silva Martins, desde já nomeados
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

1 — Para que a sociedade se considere obrigada em todos os seus
actos e contratos é necessária e suficiente a assinatura conjunta de
dois gerentes, dos quais um será sempre o gerente Francisco da Silva
Martins, ou o gerente José Abílio de Sousa Ramos, à excepção dos
actos de mero expediente, em que é suficiente a assinatura de qual-
quer gerente.

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

Foi depositado o contrato actualizado.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705290

LUSO CARPATINA — PLANEAMENTO
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 68, 3.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4275/
20001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505197154; ins-
crição n.º 4, averbamento à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; núme-
ros e data das apresentações: 31, 34 e 36/20051116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato. Foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º
e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Luso Carpatina — Planeamento e
Construções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António, 68, 3.º,
esquerdo, freguesia da Sé, concelho de Faro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreitadas e subempreitadas
de construção civil e obras públicas; permuta de propriedades rústicas
e urbanas; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim; urbanização e loteamentos; comercialização, importação e
exportação de máquinas e produtos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 250 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
125 000 euros cada, uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 — ..............................................................................................
2 — ..............................................................................................
3 — ..............................................................................................
4 — É atribuído ao gerente Délio Viegas Gonçalves o direito espe-

cial à gerência.

Certifico também que foi registada a cessação de funções de geren-
te de Lonel Stanz, por renúncia, a partir de 14 de Outubro de 2005 e
a nomeação de gerente.

Gerente: Délio Viegas Gonçalves, com direito especial à gerência,
a partir de 14 de Outubro de 2005.

Foi depositado o contrato actualizado.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705339

AFONSOS SGPS, S. A.

Sede: Rua de Aboim Ascenção, 89, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4502/
20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505656671; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 49/20051228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação do conselho de administração e fiscalização.

Conselho de administração: presidente, Luís Filipe Alves Afonso;
vice-presidentes, Carlos Manuel Alves Afonso e Maria da Graça Al-
ves Afonso.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Isabel Paiva, Miguel Galvão
Associados, SROC, L.da, representada por João Miguel Pinto Galvão,
ROC; suplente, José Luís Guerreiro Nunes, ROC.

Prazo: 2005/2008.
Data da deliberação: 22 de Novembro de 2005.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2011705312

RIGIDAL INDUSTRIES — COMPONENTES
PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Cerca do Alto, Alcaria Branca, sítio do Azinhal
e Amendoeira, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4400/
20010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505391716; data:
20051222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos à prestação de contas do
ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011704642

LAGOA

SERRASUL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Praça da República, 15, 1.º,
freguesia e concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1574/
131201; identificação de pessoa colectiva n.º 504699644.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Inscrição n.º 2 — Apresentação n.º 30/141205.
Facto: nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001/2004,

com a seguinte composição:
Conselho de administração:
Presidente: António Luís Sallatty de Aires Mateus.
Vogais: Abílio Manuel Leitão de Pratas Lopes e José António Vi-

eira Sustelo.
Assembleia geral:
Presidente: João Nuno Aurélio Marcos, casado, residente na Casa

dos Arcos, Alfanzina, Lagoa.
Secretária: Sandra Maria André Canadas Monteiro, casada, residen-

te na Urb. Bemparece, lote 4, Lagoa.
Fiscal único: Manuel L. Brito Associados — Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas n.º 149, com sede na Rua de Alexandre Rey
Colaço, 2, Lisboa, identificação de pessoa colectiva n.º 504012681,
representada por Manuel Lázaro Oliveira Brio (ROC n.º 850).

ROC suplente: Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, revisor ofi-
cial de contas n.º 1024, com escritório na Rua de Santo António, 75,
3.º, Escritório 1, Faro.

Data da deliberação: 23 de Outubro de 2001.

2 — Inscrição n.º 3 — Apresentação n.º 31/141205.
Facto: nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004/2007,

com a seguinte composição:
Conselho de administração:
Presidente: António Luís Sallatty de Aires Mateus.
Vogais: Abílio Manuel Leitão de Pratas Lopes e José António Vi-

eira Sustelo.
Assembleia geral:
Presidente: João Nuno Aurélio Marcos.
Secretária: Sandra Maria André Canadas Monteiro.
Fiscal único: Manuel L. Brito Associados — SROC, S. A., n.º 149,

com sede na Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa, identificação de pessoa
colectiva n.º 504012681, representada por Manuel Lázaro Oliveira
Brio (ROC n.º 850), Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa, número de iden-
tificação fiscal 176532617.

ROC suplente: José Manuel Gonçalves Roberto (ROC n.º 1051),
Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa, número de identificação fiscal
188174176.
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Data da deliberação: 20 de Outubro de 2004.

3 — Inscrição n.º 4 — Apresentação n.º 22/281205.
Facto: Aumento de capital e alteração de pacto.
Artigos alterados: n.º 1 do artigo 5.º e n.º 1 do artigo 6.º

ARTIGO 5.º

1 — O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 310 000 euros.

2 — (Mantém-se.)

ARTIGO 6.º

1 — O capital social será representado por 310 000 acções ao
portador com valor nominal de 1 euro cada uma.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

Depositado documento legal.

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009949560

ILBRUC — PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Urbanização da Bela Vista, lote P-18, loja A,
freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1393/
260600; identificação de pessoa colectiva n.º 504345893.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Inscrição n.º 1 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 11/

091205.
Cessação das funções da gerente: Annette Sylvie Bullot Alves

Margalho, por ter renunciado com efeitos a partir de 30 de Novem-
bro de 2005.

2 — Inscrição n.º 4 — Apresentação n.º 12/091205.
Alteração de pacto:
Artigo alterado: artigo 6.º

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade pode ser atribuída a sócios e a não
sócios.

Depositado documento legal.

18 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009949480

MEDRONHEIRA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Praça da República, 15, 1.º, da vila de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1306/
160799; identificação de pessoa colectiva n.º 504481568.

Certifico que efectuado o aumento de capital e alteração do con-
trato:

Artigos alterados: n.º 1 do artigo 5.º e n.º 1 do artigo 6.º

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 360 000 euros.

2 — (Mantém-se.)

ARTIGO 6.º

1 — O capital social será representado por 360 000 acções ao
portador com valor nominal de 1 euro cada uma.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

Depositado documento legal.

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009949579

LUGAR E SAFARI — EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Arantes de Oliveira,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 526/
890208; identificação de pessoa colectiva n.º 502102489.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Inscrição n.º 7 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 4/

091205.
Cessação de funções da gerente Carla Maria de Jesus Alves, por ter

renunciado, com efeitos a partir 8 de Março de 2001.

2 — Inscrição n.º 7 — Averbamento n.º 2 — Apresentação n.º 5/
091205.

Cessação de funções do gerente Joaquim José de Jesus Alves, por
ter renunciado, com efeitos a partir 8 de Março de 2001.

3 — Inscrição n.º 12 — Apresentação n.º 9/091205.
Nomeação de gerente.
Gerente: Anne Helen Dace, divorciada, residente no sitio da

Franqueira, Silves.
Data da deliberação: 8 de Março de 2001.

Depositado documento legal.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009949471

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIPLINGTON, S. A.

Sede: Parque Empresarial do Algarve, bloco 8, porta 21,
freguesia e concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 2011/
281205; identificação de pessoa colectiva n.º 507403576; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/281205.

Certifico que:
a) Foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-

te contrato:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Investimentos Imobiliários
Riplington, S. A.

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A sociedade tem a sua sede social no Parque Empresarial do

Algarve, bloco 8, 21, Lagoa, freguesia e concelho de Lagoa.
4 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade

poderá deslocar a sede social para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, ou
extinguir delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de
representação da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é: arrendamento, compra e venda de bens
imóveis e a revenda de bens imóveis adquiridos para esse fim. Adicio-
nalmente, a sociedade pode também desenvolver as seguintes activi-
dades: gestão, exploração e manutenção de bens imóveis e outras
actividades directa ou indirectamente relacionadas com as supramen-
cionadas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 734 408 euros e 51 cêntimos, representado por 73 440 851 acções,
com o valor nominal de 1 cêntimo, cada uma.

ARTIGO 4.º

1 — As acções poderão ser nominativas ou ao portador represen-
tadas por títulos e poderão também assumir a forma de acções escri-
turais.

2 — As acções, com excepção das acções escriturais, serão repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000,
100 000, 1 000 000 ou mais acções, podendo ser divididas e ou con-
centradas a pedido do accionista interessado.
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3 — Os títulos de acções, provisórios ou definitivos deverão ser
assinados por um administrador, podendo essa assinatura ser aposta
por chancela.

4 — As acções poderão ser convertíveis a pedido do accionista
interessado, nos termos, condições e limites da lei.

5 — Os custos da conversão, divisão e concentração de acções serão
suportados pelos interessados, segundo os critérios definidos pela as-
sembleia geral, e demais regulamentação das autoridades competen-
tes, salvo nos casos em que essas operações resultem de imposições
legais ou qualquer outra circunstância imputável à sociedade, devendo
então os custos ser suportados pela sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações ou outros valores mobi-
liários, nos termos, condições e limites da lei.

2 — A assembleia geral que delibere sobre a emissão de obrigações
deverá estabelecer, tendo em vista a sua emissão, as respectivas con-
dições, designadamente preço, modalidade, prémios e termos de amor-
tização.

3 — Os accionistas têm direito de preferência, na proporção das
acções que detenham na altura, na subscrição de obrigações convertí-
veis em acções, e em obrigações que confiram o direito de subscrever
uma ou mais acções.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral de accionis-
tas, adquirir acções e obrigações próprias, nos termos da lei e exe-
cutar através das mesmas, as operações que considere convenientes
para concretizar os interesses da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 — Depois de completadas todas as formalidades legais, a trans-
missão de acções entre accionistas é livre. A transmissão de acções a
terceiros está sujeita ao direito de preferência dos demais accionistas.

2 — O accionista que pretenda transmitir, total ou parcialmente,
as respectivas acções a terceiros deverá notificar, por escrito, os outros
accionistas, no que respeita ao número de acções a transmitir, iden-
tificação de transmissário, preço, forma de pagamento e outras con-
dições da transacção.

3 — Os accionistas que pretendam exercer o direito de preferência
deverão, por escrito, notificar o accionista transmitente, no prazo
máximo de 30 dias a contar da recepção das notificações referidas no
n.º 2 supra. Na ausência de qualquer resposta no prazo estipulado,
considerar-se-á que os accionistas notificados para os efeitos do
n.º 2 supra não pretendem exercer o direito de preferência. No caso
de um ou vários accionistas não transmitentes manifestarem a von-
tade de exercer o seu direito de preferência, o accionista transmiten-
te deverá informar os restantes accionistas dessa situação, sendo en-
tão as acções transmitidas proporcionalmente ao número de acções
detidas por esses accionistas no capital da sociedade.

4 — Após a recepção da notificação manifestando a intenção de
exercer o do direito de preferência, deverá ser celebrado um contrato
promessa de compra e venda de acções sujeito a execução específica,
devendo as acções ser transmitidas nos exactos termos da oferta.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode, por deliberação do conselho de administração,
participar em agrupamentos complementares de empresas e em agru-
pamentos europeus de interesse económico e, bem assim, adquirir ou
deter quotas ou acções de quaisquer sociedades, nos termos da lei,
qualquer que seja o respectivo objecto e ainda que sujeitas a leis espe-
ciais.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral poderá exigir de todos os accionistas, na pro-
porção das respectivas participações no capital social, prestações
suplementares até ao limite global de quatro vezes o valor do capital
social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Os órgãos sociais da sociedade são: a assembleia geral, o conselho
de administração e o fiscal único.

ARTIGO 11.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral,
por períodos de três anos, renováveis.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral é composta por todos os accionistas cor-
respondendo a cada acção um voto.

2 — Os titulares de obrigações não podem fazer parte da compo-
sição das assembleias gerais.

ARTIGO 13.º

1 — Para efeitos do número anterior, a qualidade de accionista
poderá ser confirmada pelo registo das acções em nome do accionista
ou accionistas nos livros da sociedade, pelo depósito, em nome do
accionista ou accionistas nos cofres da sociedade, até oito dias antes
da data da primeira convocatória de cada assembleia geral, das acções
ou de uma declaração certificando o depósito dessas acções em nome
do accionista ou accionistas.

2 — Os títulos depositados nos cofres da sociedade apenas poderão
ser retirados depois de passados oito dias da realização da assembleia
geral, após o que deverão ser depositados num banco em nome e a
expensas do respectivo accionista ou accionistas.

3 — Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por quaisquer terceiros. Como instrumento de repre-
sentação voluntária basta uma carta, com assinatura, dirigida ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral.

4 — Os instrumentos de representação dos accionistas, bem como
os instrumentos de designação dos representantes dos accionistas so-
ciedades deverão ser recebidos pelo presidente da mesa da assembleia
geral com a antecedência mínima de três dias antes da realização da
assembleia geral.

ARTIGO 14.º

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

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral reunirá no primeiro trimestre de cada ano
para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas anuais da socie-
dade;

b) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
c) Apreciar a administração e fiscalização da sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.
2 — A assembleia geral reunirá também sempre que a lei o deter-

mine, sempre que o conselho de administração ou o fiscal único o
julguem conveniente ou quando tal seja solicitado por um ou mais
accionistas, que detenham acções correspondentes a pelo menos 5 %
do capital social, devendo estes indicar especificamente os pontos a
serem incluídos na ordem de trabalhos e motivos da reunião.

3 — A assembleia geral pode também deliberar a derrogação das
disposições do Código das Sociedades Comerciais nos termos do ar-
tigo 9.º, n.º 3, deste Código.

ARTIGO 16.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar em primeira convocação
e em segunda convocação, nos termos das disposições legais aplicá-
veis.

2 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, sem prejuízo das disposições legais ou do pre-
sente contrato que exijam maiorias qualificadas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 — A administração e representação da sociedade, em juízo ou
fora dele, caberá ao conselho de administração, o qual poderá exer-
cer todas as competências conferidas pela lei ou pelos presentes es-
tatutos.
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2 — O conselho de administração será composto por três, cinco
ou sete membros efectivos, sendo um o presidente, eleitos pela as-
sembleia geral.

3 — Ao conselho de administração, órgão de representação da
sociedade, compete assegurar a gestão e administração dos negócios
sociais, podendo decidir sobre qualquer assunto da sua administra-
ção.

4 — O conselho de administração poderá delegar, no todo ou
em parte, as suas competências, poderes de gestão corrente e de
representação da sociedade em um ou mais administradores ou
num comité executivo formado por um número ímpar de accio-
nistas, sem prejuízo da sua competência para deliberar sobre
aqueles assuntos.

5 — O conselho de administração poderá constituir mandatários
para a realização de determinados actos ou categorias de actos.

6 — Os membros do conselho de administração, tendo em con-
ta a sua qualidade poderão ser caucionados por alguma das formas
permitidas por lei, podendo esta caução ser dispensada ou alterada
por deliberação da assembleia geral que proceder à respectiva elei-
ção.

7 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral os mem-
bros do conselho de administração não serão remunerados pelo exer-
cício das suas funções.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho de administração reúne, pelo menos, uma vez por
trimestre, e extraordinariamente, sempre que um administrador o
solicite ao presidente, ou quando este o convoque. Os administrado-
res serão convocados por escrito ou qualquer outra forma permitida
por lei, com pelo menos oito dias úteis de antecedência.

2 — Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho de administração por outro administrador, mediante car-
ta mandato dirigida ao presidente, a qual só poderá ser utilizada uma
vez.

3 — As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente re-
presentados, tendo o presidente voto de qualidade. A pedido do pre-
sidente será autorizado o voto por correspondência.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, os quais serão revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 20.º

O conselho de administração poderá nos termos do artigo 446.º-D
do Código das Sociedades Comerciais designar um secretario da socie-
dade (efectivo e suplente).

CAPÍTULO IV

Vinculação

ARTIGO 21.º

1 — A sociedade ficará validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos por qualquer das seguintes formas:

a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um só administrador, se o conselho de admi-

nistração nele tiver expressamente delegado poderes específicos para
o acto e dentro do âmbito da respectiva delegação;

d) Pela assinatura de um ou mais procuradores, nos termos da res-
pectiva procuração.

2 — Nos actos de gestão corrente, a sociedade ficará validamente
obrigada pela assinatura de um só administrador.

CAPÍTULO V

Dividendos

ARTIGO 22.º

1 — Após as deduções necessárias para a constituição ou reinte-
gração do fundo da reserva legal, os lucros líquidos de cada exercício
serão distribuídos conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — No decurso de cada ano de exercício podem ser feitos aos
accionistas, por deliberação do conselho de administração, após pare-
cer favorável do fiscal único da sociedade e respeitando as disposi-
ções legais, adiantamentos sobre os lucros.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

1 — A sociedade assume os custos da sua constituição, incluindo os
relacionados com a escritura pública, as publicações, o registo e o início
de actividade e para esse efeito quaisquer dos seus administradores ficam
expressamente autorizados a proceder ao levantamento do capital
depositado.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socieda-
des Comerciais, todos os direitos e obrigações emergentes de negó-
cios jurídicos celebrado por quaisquer dos administradores em nome
da sociedade, depois da sua constituição e antes do registo definitivo,
consideram-se por esta assumidos e ratificados.

3 — Até ao final do triénio 2005-2007, o conselho de administra-
ção e o fiscal único terão a seguinte composição, ficando os respec-
tivos titulares, nos casos aplicáveis, dispensados de prestar caução:

a) Conselho de administração:
Presidente:
Anthony Leonard Short, casado, residente em 19a Ladythorne

Road, Bramhall, Stockport, Reino Unido;
Vogais:
Michael Peden, casado, residente em 12 Clifton Drive, Marple,

Stockport, Reino Unido;
Mandy Clarke, casada, residente em 4 Fortyacre Drive, Biedbury,

Stockport, Reino Unido.
b) Fiscal único:
João Manuel Marques Correia das Neves Martins, revisor oficial de

contas n.º 573, com domicílio na Rua de Latino Coelho, 64, 1.º, es-
querdo, Parede;

Suplente: António Andrade Gonçalves, revisor oficial de contas
n.º 948, com domicílio na Rua de Sofia Carvalho, 23, 2.º, direito
nascente, Algés.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009949552

MOUROTEL — HOTELARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Praia da Angrinha, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 457/
190488; identificação de pessoa colectiva n.º 501966161.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Inscrição n.º 2 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 6/

211205.
Cessação de funções da gerente: Neill Andrew Bennett Farrar

Cochrane, por ter renunciado, com efeitos a partir 10 de Dezembro
de 2005.

2 — Inscrição n.º 6 — Apresentação n.º 7/211205.
Nomeação de gerente.
Data da deliberação: 13 de Dezembro de 2005.
Gerente: Gregory Patrick Mc Cambridge.

Depositado documento legal.

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009949544
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PORTLIGHTING, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização das Marinhas, lote 6-7,
freguesia do Parchal e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1575/
980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504110500.

Certifico que foi feita a alteração do pacto social:
Inscrição n.º 10 — Apresentação n.º 7/141205.
Artigos alterados: artigos 3.º, 4.º e aditado o artigo 9.º
Capital: 150 000 euros.
Sócios e quotas:
Solcélio Quelhas Cardoso — 50 000 euros.
Marco Paulo Abrunhosa Cardoso — 50 000 euros.
Hélio Nuno Abrunhosa Cardoso — 50 000 euros.
Gerência:
A sociedade é representada por um ou mais gerentes.
Forma de obrigar:
Com assinatura em conjunto de pelo menos dois gerentes.

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

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009949501

CASA GRADE — ARTESANATO GRADE & FILHOS, L.DA

Sede: Freguesia de Porches, concelho de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1282/
070499; identificação de pessoa colectiva n.º 504544292.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 1 — Averbamento n.º 1 — Apresentação n.º 2/131205.
Cessação de funções: do gerente Duarte Manuel Correia Grade dos

Santos, por morte.

Depositado documento legal.

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009949498

LAGOS

REALTRAIN — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2063/
20000309; identificação de pessoa colectiva n.º 504815130; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

26 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2005483419

PORTIMÃO

DENTICLIN — CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2300/
910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502572418; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 2/
050915.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Praceta de Fernando Pessoa, lote 10, loja 3, freguesia e concelho de
Portimão.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2008198545

NEGILOBRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3254/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504157477; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 2/
050919.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Urbanização Colina Mourisca, lote 4, Montes de Alvor, freguesia de
Alvor, concelho de Portimão.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513207

JOAQUIM RODRIGUES EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 413/
681118; identificação de pessoa colectiva n.º 501137165; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
15/050329.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Rua de 25 de Abril, 6, freguesia de Alvor, concelho de Portimão.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006763342

EFÍGIE — AGÊNCIA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4652/
050124; identificação de pessoa colectiva n.º 507144945; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
15/050705.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para o
Largo do 1.º de Dezembro, 15, 3.º, B, freguesia e concelho de Porti-
mão.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009532295

EURO PRESTÍGIO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2589/
930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503032328; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
16/050902.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Rua de Júdice, 11, 1.º, A, freguesia e concelho de Portimão.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003095659

PORTO À MÃO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3633/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 504919962; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
19/050315.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Rua da Hortinha, Centro Comercial Tropical, loja 14, freguesia e
concelho de Portimão.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005577952

ESTORES CATRAIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1838/
881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502056240; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 8/
050621.
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Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para o
Centro Industrial, Vale da Arrancada, lote 53, freguesia e concelho de
Portimão.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009547411

GASOPORTIMÃO — COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4642/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503859532; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 9/
050608.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para o
sítio do Poço Seco, Cardosas, freguesia e concelho de Portimão.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791338

A. A. C. — ALCANTARILHA AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4729/
910828; identificação de pessoa colectiva n.º 502611359; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º E-1; data da apresentação: 050620.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Rua do Padre da Glória, bloco B, 5.º, freguesia e concelho de Porti-
mão.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546954

VERVAU — PROPRIEDADES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2320/
910829; identificação de pessoa colectiva n.º 502612363; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
12/050520.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Urbanização Monte da Bemposta, Rua de Fernão de Magalhães, lote
35, freguesia e concelho de Portimão.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775090

BRISAMAR — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1333/
85618; identificação de pessoa colectiva n.º 501502416; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
11/050520.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Urbanização Monte da Bemposta, Rua de Fernão de Magalhães, lote
35, freguesia e concelho de Portimão.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775081

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA INTEGRADA
LÚCIO FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3221/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504112422; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
19/050519.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Rua de Manuel José Alvor, 18, freguesia e concelho de Portimão.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005577529

GLÓRIA & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 930/
810113; identificação de pessoa colectiva n.º 501124713; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
22/050316.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para o
Centro Industrial Vale da Arrancada, lote 52, freguesia e concelho de
Portimão.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006774107

SOLMÓVEL — SOCIEDADE COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1460/
860807; identificação de pessoa colectiva n.º 501699031; inscri-
ção n.º E-8; número e data da apresentação: 6/050920.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
8 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513215

INÁCIO SANTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1407/
860305; identificação de pessoa colectiva n.º 501609865; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 4/051108.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
12 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542703

JARDIM DO MAR — SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DE JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2987/
900426; identificação de pessoa colectiva n.º 502333979; inscri-
ção n.º E-7; número e data da apresentação: 17/050317.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
25 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763326

ALUCOMPOR — TRANSFORMAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE ALUMÍNIOS EM PRÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1968/
890714; identificação de pessoa colectiva n.º 502194316; inscri-
ção n.º E-4; número e data da apresentação: 2/050608.
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Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
13 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006791320

EDITE CASTALDO — VITAVERDE, CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO DE JARDINS, SOCIEDADE UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3237/
980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504141341; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 10/050606.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
17 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006791036

J. D. — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3763/
010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505455870; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 15/051017.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
3 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542215

QUIRAMA — COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4214/
021219; identificação de pessoa colectiva n.º 506373053; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 29/051107.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
5 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543289

IMCOMVAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4469/
040317; identificação de pessoa colectiva n.º 506893979; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 22/051107.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
12 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009533100

CONSTURIS — CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1464/
860819; inscrição n.º E-5; número e data da apresentação: 8/
050927.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
22 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513649

ELETROSTEEL — PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4736/
050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507400925; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 14/050929.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
19 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513258

EDIALVOR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3317/
981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504270494; inscri-
ção n.º E-11; número e data da apresentação: 26/051103.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
13 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009533119

CIÊNCIALOUCA, PROMOÇÃO DE EVENTOS
DIDÁCTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4100/
020621; identificação de pessoa colectiva n.º 506117502; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 17/050307.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
11 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775057

PORTESGOTOS — MANUTENÇÃO E LIMPEZAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3309/
980923; identificação de pessoa colectiva n.º 504284711; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 13/050315.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
10 de Março de 2005.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005577944

ALVADRI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3680/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505261367; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 13/050315.
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Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
31 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775537

ALBANO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2572/
930505; identificação de pessoa colectiva n.º 502993456; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 12/050322.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
22 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763300

JÚNIOR DA CONCEIÇÃO SÁTIRO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3830/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505547937; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 15/050531.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
18 de Março de 2005.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449649

ALVADRI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3680/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505261367; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 10/050301.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas
31 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775251

MONTE VELHO SPRINGS, SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4754/
050801; identificação de pessoa colectiva n.º P 507319060; ins-
crição n.º E-2; número e data da apresentação: 31/050831.

Certifico que foram nomeados para funções de gerentes Paul James
Duffy, Lindsay Gordon Hurst e Richard Tait, e o não sócio Malcolm
Joseph Sanders, casado, por deliberação de 10 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542053

MOTORSÁ — AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2870/
820224; identificação de pessoa colectiva n.º 501253009; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-22 e inscrição n.º E-24; números e
data das apresentações: 26 e 27/050927.

Certifico que Jorge Fernando Coelho Ferreira cessou funções de
vogal, por renúncia, em 30 de Abril de 2005.

Mais certifico que foi nomeado para funções de vogal em substitui-
ção do anterior Gustavo Faustino Fonseca Samanco, por deliberação
de 5 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005448630

CAMINHO REAL RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1532/
870107; identificação de pessoa colectiva n.º 501762442; inscri-
ção n.º E-11; número e data da apresentação: 16/050405.

Certifico que foram nomeados para funções de gerente António
Alberto Borges Estevens Pinto e Cristina Isabel Gomes Marcelino,
por deliberação de 23 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763563

SEM COMPROMISSO — INVESTIMENTOS
FOTOGRÁFICOS E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4014/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 505812460; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-2 e inscrição n.º E-3; números e data
das apresentações: 22 e 23/050328.

Certifico que Fernando Manuel Rodrigues Alves cessou funções de
gerente, por renúncia, em 4 de Abril de 2002.

Mais certifico que foi nomeado para gerente José Aparecido Antu-
nes, em 14 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763369

RUMO FISCAL — CONTABILIDADE, GESTÃO
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3056/
970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503806420; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 3/051114.

Certifico que foi nomeada para funções de gerente Margarida de
Carvalho Costa Sanches Esteves Rosado, casada, por deliberação de
1 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542517

ANTÓNIO VICENTE & ROGÉRIO DA GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2020/
891211; identificação de pessoa colectiva n.º 502260483; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-8 e inscrição n.º E-14; números e data
das apresentações: 23 e 24/051014.

Certifico que Vera Margarete Christians cessou funções de gerente,
por renúncia, em 20 de Julho de 2005.

Mais certifico que foi nomeada para funções de gerente Maria France
Marguerite Jeanne Texier dos Santos Falé de Matos, por deliberação
de 20 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542207

JOSÉ MANUEL BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2460/
920716; identificação de pessoa colectiva n.º 502803134; inscri-
ção n.º E-10; número e data da apresentação: 13/051024.
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Certifico que foi nomeado para funções de gerente José Manuel
Guerreiro Pereira Barbosa, por deliberação de 1 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005566195

IMAVO — CONSTRUÇÃO CIVIL E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3395/
990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504755358; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-13 e inscrição n.º E-14; números e
data das apresentações: 22 e 23/051017.

Certifico que Maurício Joaquim Faria dos Reis cessou funções de
gerente, por renúncia, em 22 de Julho de 2005.

Mais certifico que foi nomeado para funções de gerente Ibraim
Mustafu Sakalieu, por deliberação de 22 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542223

HERLANDER MARTINS CORREIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3824/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505528690; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 7/
051019.

Certifico que Jorge Eduardo Furtado Correia cessou funções de ge-
rente, em 23 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542584

MONTAREDES — REDES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4504/
040430; identificação de pessoa colectiva n.º 506932575; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 2/
050602.

Certifico que Vítor Filipe Neto Guerreiro cessou funções de geren-
te, por renúncia, em 1 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528522

SERRALHA & MARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 350/
670313; identificação de pessoa colectiva n.º 500245959; inscri-
ção n.º E-8; número e data da apresentação: 29/050315.

Certifico que foi nomeado para funções de gerente Serafim Manuel
Marques Martins, casado, por deliberação de 28 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006774484

SAÚDESTÉTICA — CLÍNICA DE NUTRIÇÃO
E ESTÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4470/
040319; identificação de pessoa colectiva n.º 506825388; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-4; números e da-
tas das apresentações: 4/050224 e 9/050311.

Certifico que Fernanda Paula Roda de Jesus cessou funções de ge-
rente, por renúncia, em 20 de Março de 2005.

Mais certifico que foi nomeada para funções de gerente Clotilde de
Almeida Roda de Jesus, por deliberação de 20 de Março de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006775197

CONROCHA — PROMOÇÃO E PROSPECÇÃO
DE MERCADO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1682/
880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501922040; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 2/050624.

Certifico que foram nomeados para funções de gerente Maria Ci-
dália Serôdio Rosa, casada, e Carlos José Gabriel Ramos, casado, por
deliberação de 24 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009540204

EVE — REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 442/
691027; identificação de pessoa colectiva n.º 500256780; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-8 e inscrição n.º E-10; números e data
das apresentações: 14 e 15/050228.

Certifico que John Andrew Woollhead cessou funções de gerente,
por renúncia, em 30 de Janeiro de 2005.

Mais certifico que foi nomeado para funções de gerente Albert
Norman Dungate, por deliberação de 30 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006775227

IBEROTEL — HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2879/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502124253; inscri-
ção n.º E-15 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º E-10; números e
data das apresentações: 20 e 21/050228.

Certifico que Paulo Nuno Fernandes Martins cessou funções de
administrador, por renúncia, em 30 de Janeiro de 2005.

Mais certifico que foi efectuada a nomeação do vogal do conselho
de administração, por cooptação, em epígrafe.

Data da deliberação: 30 de Janeiro de 2005.
Vogal do conselho de administração: António Manuel Amoreira

Monteiro, casado.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006775243

TERRAJADE — COMPRA E VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2321/
910830; identificação de pessoa colectiva n.º 502611111; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-5 e inscrição n.º E-8; números e data
das apresentações: 20 e 21/051107.

Certifico que Emma Louise Baker Martins cessou funções de ge-
rente, em 28 de Setembro de 2005.

Mais certifico que foi nomeada para funções de gerente a sócia
Lígia Pereira dos Santos, por deliberação de 3 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543297
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ILÍDIO BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3337/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504373307; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 8/050512.

Certifico que foi efectuada a dissolução da sociedade em epígrafe,
sendo a data da aprovação das contas 29 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006787454

POEJO MENDES & CARACOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1571/
870421; identificação de pessoa colectiva n.º 501817018; inscri-
ção n.º E-8; número e data da apresentação: 7/050421.

Certifico que foi efectuada a dissolução da sociedade em epígrafe,
sendo a data da aprovação das contas 19 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775642

INTERVALO INTERNACIONAL PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3150/
920117; identificação de pessoa colectiva n.º 511045107; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-13; número e data da apresentação:
3/050302.

Certifico que Paul Welland Rishell cessou funções de gerente, por
renúncia, em 1 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006787918

IMO 202 — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3202/
980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504055194; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-4; números e data
das apresentações: 8 e 9/050311.

Certifico que António Jerónimo Alves Margaloho cessou funções
de gerente, por renúncia, em 25 de Fevereiro de 2005.

Mais certifico que foi nomeado para funções de gerente Álvaro
Manuel Silva de Jesus, por deliberação de 25 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005577910

MARGARBE — INDÚSTRIA DE MÁRMORE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2310/
910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502594152; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 4/
050323.

Certifico que Eurico da Glória António cessou funções de gerente,
por renúncia, em 11 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005580007

WATER POWER — EQUIPAMENTOS
PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4568/
040803; identificação de pessoa colectiva n.º 507020197; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresentação:
21/050517.

Certifico que António Joaquim Correia Macedo de Albuquerque
cessou funções de gerente, por renúncia, em 7 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009540433

TRANSPORTES E REBOQUES FLORIVAL
& MARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3928/
011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505325179; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 1/050930.

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

Aumento de capital, sendo o montante do aumento de 100 000 eu-
ros, realizado em dinheiro, subscrito pelo primeiro sócio, em reforço
das suas quotas, e alteração do contrato, tendo sido alterado o n.º 1 do
artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor de
140 000 euros, pertencente ao sócio Florival Silvestre Marreiros, e
outra do valor de 10 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Filipe
Francisco Marreiros.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actua-
lizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513266

A LOJA DAS CÓPIAS, CENTRO DE CÓPIAS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2146/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502372133; inscri-
ção n.º E-5; número e data da apresentação: 3/051117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
forço e transformação em sociedade unipessoal, que ficou com a se-
guinte redacção:

a) Transformá-la em sociedade unipessoal;
b) Aumentar o capital para 100 000 euros, sendo este aumento

no montante de 50 000 euros realizado em dinheiro, por ele outor-
gante;

c) Alterar o contrato social, que fica com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma A Loja das Cópias, Centro de Cópias
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Montalvão
Marques, Edifício Conquista, loja D, na freguesia e concelho de Por-
timão.

2.º

O seu objecto consiste nas seguintes actividades: livraria, papela-
ria, centro de cópia, tabacaria e clube de vídeo.

3.º

O capital social é de 100 000 euros e está integralmente realizado
em dinheiro.

4.º

A administração e a representação da sociedade competem a um
gerente.
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5.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente.

Que declara sob sua inteira responsabilidade que a referida entrada
já se encontra realizada, não sendo exigida a realização de outras.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009513444

GERO START — COMPONENTES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4742/
050713; identificação de pessoa colectiva n.º 507399552; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 3/050713.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José
Manuel de Carvalho Figueira e Graça Maria Guerreiro Marques Fi-
gueira, casados no regime da comunhão de adquiridos, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma GERO START — Componentes Auto,
L.da

2.º

O seu objecto consiste na comercialização de peças, acessórios e
afins para veículos automóveis.

3.º

1 — A sede é na Rua de Trabucho Alexandre, 3, rés-do-chão, na
cidade, freguesia e concelho de Portimão.

2 — A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes.

4.º

1 — O capital social é de 5000 euros.
2 — O montante de cada quota é de: uma de 4000 euros, perten-

cente ao sócio José Manuel de Carvalho Figueira, e uma de 1000 eu-
ros, pertencente à sócia Graça Maria Guerreiro Marques Figueira.

3 — As entradas de capital estão integralmente realizadas em di-
nheiro.

5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um gerente.
2 — É designado desde já gerente o sócio José Manuel de Carvalho

Figueira.
3 — A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente.
4 — O gerente recebe ou não remuneração, conforme o que for

deliberado em assembleia geral.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência em primei-
ro lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes, na
proporção do valor das suas quotas.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o capital social, desde que aprovadas por unanimi-
dade em assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com a socie-
dade contratos de suprimentos nos termos a fixar em assembleia geral.

8.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.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a:
Adquirir equipamentos, mobiliários ou outros necessários à prosse-

cução dos seus fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo;

Levantar o capital social depositado em instituição bancária, para
fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos para a socie-
dade e instalação da sede social.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006775987

VALMAIOR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2886/
940506; identificação de pessoa colectiva n.º 503206857; inscri-
ção n.º E-9; número e data da apresentação: 12/050706.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de administra-
ção e fiscal único da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 27 de Setembro de 2003.
Conselho de administração: Salvador José Pacheco Cocco, presi-

dente; Jorge dos Reis de Oliveira e Eduardo Jorge Cardoso Simões dos
Reis, vogais, todos casados.

Fiscal único: Manuel L. Brito & Associados, SROC; suplente, Luís
Filipe da Silva Felcato, casado, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009532252

U. I. C. — UNIDADE DE INTERVENÇÃO
CARDIOVASCULAR DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3712/
010213; identificação de pessoa colectiva n.º 505207400; inscri-
ção n.º E-9; número e data da apresentação: 27/040707.

Certifico que foram nomeados para funções de gerente José Ma-
nuel Pereira da Silva Baptista, divorciado, e João Silvério Fernandes
Bacalhau, casado, por deliberação de 14 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2005585521

VAUREST — RESTAURAÇÃO E BEBIDAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4405/
031210; identificação de pessoa colectiva n.º 506778177; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-4; números e data
das apresentações: 13 e 15/050930.

Certifico que Carlos Manuel da Silva Feleciano cessou funções de
gerente, por renúncia, em 30 de Junho de 2005.

Certifico, ainda, que foi efectuada transformação em sociedade
unipessoal por quotas, em epígrafe, que se rege pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VAUREST — Restauração e Be-
bidas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Encosta do Vau, Edifício
Mar Azul, loja 14, freguesia e concelho de Portimão.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto exploração de restaurantes, ba-
res, cafés, cervejarias, casas de chá, pastelarias e explorações de em-
preendimentos turísticos.

2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por uma quota de igual valor do sócio
Carlos Filipe de Jesus Lopes.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital à
sociedade até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado por decisão do
sócio único, ficam afectas a um ou mais gerentes, ficando desde já
designado gerente o sócio Carlos Filipe de Jesus Lopes.

2 — A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.

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

Por deliberação do sócio podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513339

PRAITUR — SOCIEDADE HOTELEIRA
DA PRAIA DA ROCHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1356/
440314; identificação de pessoa colectiva n.º 500221464; inscri-
ção n.º E-22; número e data da apresentação: 5/050802.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de administra-
ção e fiscal único da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 20 de Julho de 2005.
Conselho de administração: Paulo Renato Ramos Pereira, presi-

dente; José Fernando Teixeira da Rocha e Renato Garcez Pereira,
vogais, todos casados.

Fiscal único: ESAC — Espírito Santo e Associados, SROC, S. A.;
suplente, António Pedro Valente da Silva Coelho, revisor oficial de
contas, casado.

Prazo: triénio de 2005-2007.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006775480

SUDUESTE DA ROCHA — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4649/
050120; identificação de pessoa colectiva n.º 507215826; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 20/050120.

Certifico que entre Hugo José Torres Pina Seita, casado com Ma-
ria Manuela de Sousa Santos na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sudueste da Rocha — Actividades
Hoteleiras, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Vale de Freire,
lote 40, Bemposta, freguesia de Alvor, concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes, bares,
gelatarias, pizarias, snack-bars, hotéis; compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Nas assembleias gerais os sócios podem fazer-se representar por
qualquer pessoa, mesmo que estranha à sociedade.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2006760297

TONS E SUGESTÕES — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4648/
050118; identificação de pessoa colectiva n.º 507186362; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 1/050118.

Certifico que entre Lúcia do Carmo Agostinho Lourenço, solteira,
maior, e Aline Alves Pereira de Souza, casada com Júlio César de Souza
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na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tons e Sugestões — Cabeleirei-
ros, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Sesmarias de Baixo, lote 4,
freguesia de Alvor, concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em salão de cabeleireiro, esteticista
e manicure, comércio de produtos de beleza, vestuário, acessórios de
moda e artesanato, videoclube, actividades de restauração, actividades
de tempos livres, jardim de infância.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

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.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2006760092

MONÁDRIAL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4650/
050121; identificação de pessoa colectiva n.º 507206100; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 17/050121.

Certifico que entre Adriano Artur Fonseca do Carmo, divorciado,
e Alberto Manuel Ferreira Maia, casado com Mónica Elisa Fonseca
da Costa Maia na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MONÁDRIAL — Construções,
L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Frei Pedro de Sousa,
lote B, 1.º, direito, Três Bicos, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção geral de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 58 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quo-
tas: uma no valor nominal de 29 000 euros, pertencente ao sócio
Adriano Artur Fonseca do Carmo, e duas nos valores nominais de

14 500 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
Alberto Manuel Ferreira Maia e Mónica Elisa Fonseca da Costa Maia.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

24 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2006760327

PRAIAORIENTE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4732/
050621; identificação de pessoa colectiva n.º 507388259; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 1/050621.

Certifico que entre Sandra Filomena Pinheiro dos Santos Silva
Correia, casada com Paulo Alexandre Fernandes Correia na separa-
ção de bens, e Maria Margarida Jesus de Oliveira Lúcio, casada com
Augusto Santos Lúcio na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PRAIAORIENTE — Mediação
Imobiliária, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Pé da Cruz, Edifício
Portimor, 10 e 11, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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.

18 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005580228

NICE CINNAMON — PASTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4734/
050630; identificação de pessoa colectiva n.º 507393120; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 30/050630.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Lígia Maria
Esteves Fernandes, divorciada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NICE CINNAMON — Pastelaria,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Rossio Grande, lote
E-F, loja B, na vila e freguesia de Alvor, concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de pastelaria, café, snack-
-bar. Fabrico de artigos de pastelaria e panificação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 — A sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até 20 vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005580244

RUSSO’S CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4721/
050530; identificação de pessoa colectiva n.º 507366506; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 23/050609.

Certifico que entre André Rodrigues Nunes, solteiro, maior, e Luís
Miguel Rodrigues Nunes, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Russo’s Café, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta da Praia, lote 3, fregue-

sia de Alvor, concelho de Portimão.
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 serviços de restauração, bar,
café e similares de hotelaria.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

18 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005580198

D. I. D. — DESIGN, IMPRESSÃO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4733/
050623; identificação de pessoa colectiva n.º 507304500; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 17/050623.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre João
Pedro Monteiro da Silva, divorciado, e Tânia Monteiro da Silva, sol-
teira, maior, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma D. I. D. — Design, Impressão
Digital, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Fojo, lote 44,
loja C, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de artes gráficas, im-
pressão, design e publicidade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005580236

LER E LAZER — LIVROS, JORNAIS E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4702/
050428; identificação de pessoa colectiva n.º 507328418; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 27/050428.

Certifico que entre Maria Teresa Cabrita Sequeira Sá Ferreira, ca-
sada com Francisco Alberto Sá Ferreira na comunhão de adquiridos;
Francisco Alberto Sá Ferreira, casado com a anterior; Maria da Glória
Cabrita Sequeira, casada com Francisco Rodrigues Pereira na comu-
nhão de adquiridos, e Francisco Rodrigues Pereira, casado com a an-
terior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ler e Lazer — Livros, Jornais e
Revistas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta das Parreiras, lote 10,
loja 3, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de artigos
de livraria, papelaria e tabacaria, brindes, artigos de praia, produtos
alimentares, artesanato, brinquedos, artigos de decoração, vestuário e
acessórios de moda, cosmética, agenciamento de jogos da Santa Casa
da Misericórdia e de valores selados e serviços de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais,
uma de cada sócio.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009448715

JOÃO LINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4735/
050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507354281; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 1/050701.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por João Fi-
lipe dos Santos Lino, solteiro, maior, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Lino, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Tomás Cabreira,
Edifício Varandas da Rocha, loja 36, Praia da Rocha, freguesia e con-
celho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de bar.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até duas vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009516842

SUPRITEC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4846/
20051230; identificação de pessoa colectiva n.º 507559371; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20051230.

Certifico que foi constituída a sociedade supra-referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SUPRITEC, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
208, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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 no comércio e reparação de equi-
pamentos de escritório e mobiliário de escritório; aluguer de equipa-
mentos de escritório.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Manuel Afonso
Martins.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) 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;
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d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2006. — O Adjunto, Dario Filipe Dias Ferreira.
2009496493

ÍCON DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4791/
050930; identificação de pessoa colectiva n.º 507487320; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 18/050930.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Maria
Antónia Silvestre Louseiro, solteira, maior, e Anabela da Conceição
de Jesus, divorciada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ícon do Algarve, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Amparo, Rua de
Angola, lote 19, loja 1, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, bar,
snack-bar, pastelaria, catering e takeway.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e está dividido em duas quotas: uma no valor nominal
de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Antónia Silvestre Louseiro,
e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Anabela
da Conceição de Jesus.

ARTIGO 4.º

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

2 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.
3 — Para a sociedade ficar obrigada em todos e qualquer dos seus

actos e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo
que terá que haver sempre a intervenção da gerente Maria Antónia
Silvestre Louseiro.

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

5 — A gerência poderá constituir procuradores ou mandatários da
sociedade, para a prática de determinados actos 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

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre,
pelo que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consenti-
mento da sociedade, que terá o direito de preferência em primeiro
lugar e depois os sócios não cedentes, na proporção das quotas de
que, ao tempo, sejam titulares.

3 — O sócio cedente deverá avisar os outros sócios, por carta re-
gistada, informando o preço, a identidade do estranho interessado na
aquisição e as condições da cessão da quota.

4 — Recebido o aviso, se os outros sócios nada disserem, em con-
trário, nos 15 dias seguintes, presume-se que renunciam ao seu direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

ARTIGO 8.º

Aos gerentes, além dos poderes que lhes são conferidos ou dos que
legalmente lhes competem, são conferidos os mais amplos poderes
para, com livre estipulação de cláusulas e condições, que melhor en-
tenderem:

a) Comprar e vender bens imóveis e veículos automóveis;
b) Alienar por venda, trespasse ou cessão, quaisquer bens sociais;
c) Contrair empréstimos, confessar dívidas e efectuar quaisquer

operações de crédito, prestando as garantias que forem necessá-
rias;

d) Confessar, desistir e transigir em todos os pleitos e questões
judiciais e extrajudiciais em que a sociedade se encontre envolvida,
podendo desistir de quaisquer privilégios;

e) Adquirir para a sociedade, por qualquer forma e título legal, to-
dos e quaisquer bens e direitos.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital aos sócios
até ao montante máximo de 30 vezes o valor do capital, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo o reembolso feito pela for-
ma e nas datas fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se
dissolve, continuando com os herdeiros do sócio falecido, devendo
estes designar no prazo de 30 dias a contar da data do falecimento, de
entre si, um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
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mantiver indivisa, isto, caso a sociedade não delibere proceder à
amortização da respectiva quota.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513630

GLOBALAVAC UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4786/
050926; identificação de pessoa colectiva n.º 507485521; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 24/050926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Francisco
António Marques de Almeida, casado com Rachel Bankiza de Oliveira
no regime de separação de bens, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GLOBALAVAC Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Alvor, Cerro Ruivo,

Edifício Beta, loja 3, 8500-316, freguesia e concelho de Portimão.
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

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
assistência técnica, manutenção e reparação de aparelhos e acessó-
rios de ar condicionado, climatização, aquecimento e ventilação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até 100 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513916

WISHART’S — COMÉRCIO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4785/
050923; identificação de pessoa colectiva n.º 507372654; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 13/050923.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre
Alexander Wishart e Maria Tânia Menezes Wishart, casados no re-
gime da comunhão geral, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WISHART’S — Comércio de
Moda, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Pé da Cruz, Edifício
Portimor, bloco B, 15, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, co-
mércio e representação de vestuário, calçado, acessórios de moda,
bijuteria, perfumaria, produtos de beleza e de higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513592

SILVESTRE & CANDEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4747/
050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507414977; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 16/050718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José
dos Santos Candeias, divorciado, e Maria Helena Rodrigues Silvestre,
solteira, maior, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Silvestre & Candeias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta Bemposta,
lote 128, cave, loja 1, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de supermercados,
bares, restaurantes, marisqueiras, casa de pasto, pizaria, snack-bar,
cafés, pastelarias, cafetarias, boutique de pão quente e pub. Comércio
de vestuário, calçado, artigos de papelaria e livraria; construção civil;
armaduras para betão armado; alvenarias, rebocos e assentamento de
cantarias; cofragens.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.
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3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009532368

EUROCOLIBRI, COMIDAS E BEBIDAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4739/
050707; identificação de pessoa colectiva n.º 507405684; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 23/050707.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Eurico
Manuel Guerreiro, casado com Anita Sisilie Hemmingsen Guerreiro
no regime da comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUROCOLIBRI, Comidas e Bebi-
das, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Alvor, 14-B, fregue-
sia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de restaurante, bar, chur-
rasqueira, pizzaria, gelataria, supermercado e garrafeira. Serviço de take
away.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até 20 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009532317

RESTAURANTE O CANDEEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4738/
050706; identificação de pessoa colectiva n.º 507388518; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 57/050706.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Anadiro
Fernando Jorge Salvador e Maria de Lurdes do Carmo Cabrita Salva-
dor, casados no regime da comunhão de adquiridos, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Restaurante O Candeeiro, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no sítio da Amoreira, lote 23,

freguesia de Alvor, concelho de Portimão.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009532309

MARLABOR — MEDICINA DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2516/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502900024; inscri-
ção n.º E-15; número e data da apresentação: 13/050922.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto aos artigos 2.º, 3.º e 5.º, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
e de enfermagem; exames complementares de diagnóstico; medicina,
higiene e segurança no trabalho; actividade médica em ambulatório;
formação profissional.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Afonso Henri-
ques, Edifício A Fábrica, loja G, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

2 — (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Os gerentes são designados em assembleia geral para exerce-

rem funções por um período de três anos.
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543050

GRAFILUC — INDÚSTRIA GRÁFICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4737/
050704; identificação de pessoa colectiva n.º 507397835; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 19/050704.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Alexan-
dre Miguel Alves Marques Pereira, casado com Regina Maria Pires
Barão no regime da comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GRAFILUC — Indústria Gráfica,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Carvalho, 1, freguesia
e concelho de Portimão.

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

A sociedade tem por objecto a indústria gráfica e prestação de ser-
viços gráficos e afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até 10 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009516826

JOARIDA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE EDUCAÇÃO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4252/
030311; identificação de pessoa colectiva n.º 506491692; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 7/050915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto aos artigos 1.º e 2.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JOARIDA — Prestação de Servi-
ços de Educação e Lazer, L.da

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de educa-
ção e lazer; comércio, representação e distribuição de vestuário, brin-
quedos, mobiliário e artigos de decoração, nomeadamente infantil;
serviços de decoração.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513622

GESTROI — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4694/
050407; identificação de pessoa colectiva n.º 507305817; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º E-1, inscrição n.º E-5 e averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º E-1; números e data das apresentações:
26, 28 a 30/051004.

Certifico que Herlander Gabriel Paixão Correia e Carla Edite Ga-
briel Glória Ramires cessaram funções de gerente, em 28 de Setembro
de 2005.
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Mais certifico que foi nomeado para função de gerente Nuno
Ricardo Fernandes Ramires, por deliberação de 28 de Setembro de
2005.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Urbanização Nurial, lote C-41, 4.º, esquerdo, freguesia e concelho de
Portimão.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513673

PATRÍCIA CORREIA — LOJAS TURÍSTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4746/
900607; identificação de pessoa colectiva n.º 502361298; inscri-
ção n.º E-6; número e data da apresentação: 28/050726.

Certifico que foi efectuada a transformação em sociedade unipes-
soal por quotas, em epígrafe, que se rege pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Patrícia Correia — Lojas Turísti-
cas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Jardins da
Bemposta, lote 102-B, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em representações, exploração de
lojas de artesanato e ofertas, tabacaria e todas as actividades conexas
com a indústria hoteleira. Comércio de jornais e revistas; bijuterias.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 — A sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até 20 vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009532414

DOMUSARADE, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3405/
990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504765256; inscri-
ção n.º E-5; número e data da apresentação: 4/051004.

Certifico que foi efectuada transformação em sociedade unipessoal
por quotas, em epígrafe, que se rege pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DOMUSARADE, Sociedade de
Construções, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Coca Maravilhas,
lote 20, 4.º, D, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, reparação de imó-
veis e empreitadas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 250 000 euros, representado por duas quotas: uma no
valor nominal de 247 000 euros, e outra no valor nominal de 3000 eu-
ros, ambas pertencentes ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até 500 000 euros.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Continua como 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 e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513665

HUAFENG & YUMEI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4775/
050908; identificação de pessoa colectiva n.º 507465954; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 32/050908.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Chen
Huafeng, casado sob o regime da comunhão geral, e Wang Yumei,
casada com o anterior, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Huafeng & Yumei, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Afonso Costa, 43,
na vila e freguesia de Alvor, concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, take-
-away. Comércio, importação e exportação de vestuário e calçado,
utilidades para o lar e decoração, limpeza e drogaria, brinquedos, brin-
des, produtos alimentares e bebidas, acessórios de moda, bijuterias,
quinquilharias, perfumaria, aparelhos audiovisuais, artigos de papela-
ria, higiene, electrodomésticos, CD’s.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Wang Yumei.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009517830

OBRILOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3866/
010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505645769; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 25/051104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto aos artigos 1.º e 4.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma OBRILOURENÇO, L.da

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — Mantém-se na gerência o sócio Valter Glória Lourenço.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003048170

SOPRAIA — SOCIEDADE TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2409/
920414; identificação de pessoa colectiva n.º 502742330; inscri-
ção n.º E-11; número e data da apresentação: 20/050708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na exploração turística de toldos e
balneários e a exploração de estabelecimentos de bar, snack-bar e
restaurante. Comércio de artigos de desporto e de praia, vestuário,
acessórios de moda, artesanato, venda de tabaco, comércio de bebidas
e gelados.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009532333

ARADELIMPA — LIMPEZAS E MANUTENÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4797/
051310; identificação de pessoa colectiva n.º 507498135; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 39/051013.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Filipe
António Júlio de Sousa, casado com Marisa Paula Eduardo Bacharel
de Sousa no regime da comunhão de adquiridos, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARADELIMPA — Limpezas e
Manutenção, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Satrel, Quinta da
Bemposta, lote 140, 1.º, direito, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de limpeza industrial,
manutenção de piscinas e jardins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até duas vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.
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2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513711

MARTA VALONGO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4798/
051013; identificação de pessoa colectiva n.º 507496850; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 40/051013.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Marta
Isabel Pedro Firmino Samúdio Valongo, casada com Cláudio Miguel
Calvinho Correia no regime da comunhão de adquiridos, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Marta Valongo, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização São Sebastião,

Edifício Avant Gard, lote 2, loja 1, na freguesia e concelho de Por-
timão.

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

A sociedade tem por objecto a exploração de clínica, abrangendo
as áreas da saúde, educação, psicologia e saúde pública.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até 10 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513720

TOCA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4790/
050929; identificação de pessoa colectiva n.º 507467361; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 20/050929.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Susana
Conceição Marques Marcos, casada com Roberto Augusto Santos
Marcos no regime da comunhão de adquiridos, e Dora Isabel Martins
Guerreiro, solteira, maior, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Toca Rosa, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Mouzinho de Albuquer-
que, 47, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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 no comércio de artigos de decora-
ção e utilidades para o lar, mobiliário.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social
que a sociedade tiver ao tempo em que forem efectuadas as presta-
ções.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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.
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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.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542410

POLICLÍNICA DA MÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4761/
050812; identificação de pessoa colectiva n.º 507433858; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 24/050812.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Maria
Gabriela Duarte Bastos, divorciada; Maria da Conceição Pereira Fer-
reira dos Santos, casada com Carlos Alberto Rosário dos Santos no
regime da comunhão de adquiridos, e Ana Maria de Lemos Dinis,
solteira, maior, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Policlínica da Mó, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Sidónio Pais, lote 1,
loja 4, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de saúde humana,
designadamente actividade de prática clínica em ambulatório, activi-
dade de medicina dentária e odontológica, actividades de saúde com
internamento e actividades de enfermagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7500 euros e está dividido em três quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros cada, uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência ou a representação da sociedade, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, competem às
sócias, que ficam desde já nomeadas gerentes.

2 — A sociedade, em todos os seus actos e contratos, fica vincu-
lada com a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 — Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-
quer gerente.

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

5 — A gerência poderá delegar em estranhos os poderes necessá-
rios para a prática de determinados actos da sociedade, com o con-
sentimento desta.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre,
pelo que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consenti-
mento da sociedade, que terá o direito de preferência em primeiro
lugar e depois os sócios não cedentes, na proporção das quotas de
que, ao tempo, sejam titulares.

3 — O sócio cedente deverá avisar os outros sócios, por carta re-
gistada, informando o preço, a identidade do estranho interessado na
aquisição e as condições da cessão da quota.

4 — Recebido o aviso, se os outros sócios nada disserem, em con-
trário, nos 15 dias seguintes, presume-se que renunciam ao seu direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 — Aos gerentes, além dos poderes que lhes são conferidos ou dos
que legalmente lhes competem, são conferidos os mais amplos pode-
res para, com livre estipulação de cláusulas e condições, que melhor
entenderem:

a) Comprar e vender bens imóveis e veículos automóveis;
b) Alienar por venda, trespasse ou cessão, quaisquer bens sociais;
c) Contrair empréstimos, confessar dívidas e efectuar quaisquer

operações de crédito, prestando as garantias que forem necessárias;
d) Confessar, desistir e transigir em todos os pleitos e questões

judiciais e extrajudiciais em que a sociedade se encontre envolvida,
podendo desistir de quaisquer privilégios;

e) Adquirir para a sociedade, por qualquer forma e título legal, to-
dos e quaisquer bens e direitos.

2 — Aos gerentes fica expressamente vedado o uso da denomina-
ção em actos estranhos ao objecto social, tais como letras de favor,
fianças, abonações ou outros semelhantes.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital aos sócios
até ao montante máximo de 20 vezes o valor do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo o reembolso feito pela
forma e nas datas fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se
dissolve, continuando com os herdeiros do sócio falecido, devendo
estes designar no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, de
entre si, um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa, isto, caso a sociedade não delibere proceder à
amortização da respectiva quota.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513460

VIVEIROS DA ESPARGUEIRA — ACTIVIDADES
DE AQUACULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4789/
050922; identificação de pessoa colectiva n.º 507362888; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 1/050929.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Ro-
drigo Venâncio Ferreira, casado com Maria Eduarda Simão Venâncio
no regime da comunhão de adquiridos; Henrique Moreira Diniz, casa-
do com Maria Clara Ventura de Figueiredo Diniz no regime da comu-
nhão de adquiridos, e Rita Maria Figueiredo Diniz, solteira, maior,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Viveiros da Espargueira —
Actividades de Aquacultura, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é no concelho de Portimão, no sítio da
Espargueira, CCI 828, Mexilhoeira Grande.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda a sociedade abrir filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no estudo, promoção, desenvol-
vimento e exploração de actividades de aquacultura, bem como de
actividades conexas ou afins com as mesmas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor de
25 000 euros, pertencente ao sócio Rodrigo Venâncio Ferreira, e duas
no valor de 12 500 euros cada, pertencentes cada uma delas aos só-
cios Henrique Moreira Dinis e Rita Maria Figueiredo Dinis.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
desde que haja deliberação de todos os sócios.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 — A cessão, total ou parcial, de quotas a quem não for sócio da

sociedade, fica dependente do prévio consentimento desta.

ARTIGO 7.º

As quotas não poderão, no todo ou em parte, ser dadas de penhor
ou de outra forma de garantia, sem o prévio consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 8.º

1 — A amortização das quotas, no todo ou em parte, é admitida
nos casos seguintes:

a) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamen-
to ou outra providência que possibilite a sua venda judicial ou forem
dadas de garantia sem prévio consentimento da sociedade;

b) Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudicadas a
este;

c) Por interdição do respectivo titular;
d) Por falecimento do seu titular.
2 — A contrapartida da amortização será igual ao valor que resul-

tar das contas aprovadas no último exercício.
1 — A amortização deverá ser deliberada nos 90 dias posteriores à

data em que a gerência teve conhecimento do facto.
2 — A contrapartida da amortização deverá ser paga em quatro

prestações semestrais, vencendo-se a primeira 60 dias após a delibe-
ração.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem a todos os sócios que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
de valor até 100 000 euros, é suficiente a assinatura de um gerente,
sendo obrigatória a assinatura de, pelo menos, dois gerentes em actos
de valor superior.

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

4 — É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e mais actos e contratos alheios
aos negócios da sociedade.

5 — Por deliberação da assembleia geral de sócios, poderá ser no-
meado gerente pessoa que não seja titular de quotas.

6 — A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513274

PORTIBROBA INTERNATIONAL — EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4794/
051006; identificação de pessoa colectiva n.º 507325184; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 18/051006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Gerardus
Wilhelmus Cornelis Maria Bakker, solteiro, maior, e Jean-Patrice Irene
Nicolaas Brouns, solteiro, maior, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PORTIBROBA INTERNA-
TIONAL — Equipamentos Hoteleiros, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Dias Cordeiro,
1, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação, comercialização e distribuição de equipamentos, acessórios,
mobiliário, consumíveis e utilidades para restauração, hotelaria e es-
paços turísticos e desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência ou a representação da sociedade, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, competem a
ambos os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

2 — A sociedade, em todos os seus actos e contratos, fica vincu-
lada com a assinatura de um gerente.

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

4 — A gerência poderá delegar em estranhos através de procura-
ção, os poderes necessários para a prática de determinados actos da
sociedade, com o consentimento desta.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre,
pelo que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consenti-
mento da sociedade, que terá o direito de preferência em primeiro
lugar e depois os sócios não cedentes, na proporção das quotas de
que, ao tempo, sejam titulares.

3 — O sócio cedente deverá avisar os outros sócios, por carta re-
gistada, informando o preço, a identidade do estranho interessado na
aquisição e as condições da cessão da quota.

4 — Recebido o aviso, se os outros sócios nada disserem, em con-
trário, nos 15 dias seguintes, presume-se que renunciam ao seu direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quanto a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

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

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

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

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 tercei-
ros.

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

ARTIGO 8.º

1 — Aos gerentes, além dos poderes que lhes são conferidos ou dos
que legalmente lhes competem, são conferidos os mais amplos pode-
res para, com livre estipulação de cláusulas e condições, que melhor
entenderem:

a) Comprar e vender bens imóveis, móveis sujeitos a registo tais
como veículos automóveis e barcos;

b) Alienar por venda, trespasse ou cessão, quaisquer bens sociais:
c) Contrair empréstimos, confessar dívidas e efectuar quaisquer

operações de crédito, prestando as garantias que forem necessárias;
d) Confessar, desistir e transigir em todos os pleitos e questões

judiciais e extrajudiciais em que a sociedade se encontre envolvida,
podendo desistir de quaisquer privilégios;

e) Adquirir para a sociedade, por qualquer forma e título legal, to-
dos e quaisquer bens e direitos.

2 — Aos gerentes fica expressamente vedado o uso da denomina-
ção em actos estranhos ao objecto social, tais como letras de favor,
fianças, abonações ou outros semelhantes.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital aos sócios
até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo o reembolso feito pela
forma e nas datas fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se
dissolve, continuando com os herdeiros do sócio falecido, devendo
estes designar no prazo de 30 dias a contar da data do falecimento, de
entre si, um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa, isto, caso a sociedade não delibere proceder à
amortização da respectiva quota.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009496833

COOPE PORTIMONENSE — COOPERATIVA
DE TÁXIS DE PORTIMÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 10/
831202; identificação de pessoa colectiva n.º 500335524; inscri-
ção n.º E-5; número e data da apresentação: 6/040907.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de administra-
ção e fiscal único da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 20 de Novembro de 2004.
Conselho de administração: José Manuel Águas Romão Alves, presi-

dente; Vivaldo Manuel da Conceição Nunes, vice-presidente; Jorge
Manuel Martins da Silva, secretário; José Manuel da Silva Nascimento
Gamboa, tesoureiro; Humberto da Silva Nunes, vogal, todos casados.

Conselho fiscal: Jorge Alberto Martins Rodrigues, presidente; Jor-
ge Miguel Duarte Costa, vice-presidente; António José dos Santos
Zeferino, secretário, todos casados.

Prazo: 2005.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763288

RODRIGUITOS — PASTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4208/
021212; identificação de pessoa colectiva n.º 506401901; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 19/040701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto ao n.º 2 do artigo 1.º e eliminado o n.º 3 do
artigo 4.º, o qual passa a ter seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Manuel de Almeida,
15, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actua-
lizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005574139

EMAQUA — EMPREENDIMENTOS
DE AQUACULTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2807/
880427; identificação de pessoa colectiva n.º 501977560; inscri-
ção n.º E-20; número e data da apresentação: 12/041126.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de administra-
ção e fiscal único da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 30 de Março de 2004.
Conselho de administração: Vasco Manuel Pereira Branco Ferreira,

presidente; João Jacinto Frade Vieira e Carlos Américo Branco Fer-
reira, vogais, todos casados.

Fiscal único: Fonseca, Barros e Associados, SROC; suplente, João
Guilherme de Melo Oliveira, casado, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005583634

NIC ET NAT — COMÉRCIO DE BIJUTARIA
E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4678/
050308; identificação de pessoa colectiva n.º 507270550; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 14/050308.

Certifico que por Letícia Emanuel Pacheco Soares Fernandes, ca-
sada com João Bernardo Martins Fernandes na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NIC ET NAT — Comércio de
Bijutaria e Acessórios, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João II, 11, rés-do-
-chão, 8500-001 Alvor, freguesia de Alvor, concelho de Portimão.

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

A sociedade tem por objecto o comércio de prendas, bijutaria, têx-
teis, calçado, acessórios de moda, artigos de papelaria, brinquedos,
artigos de praia, perfumaria e artesanato.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde a uma quota pertencendo à
única sócia.

2 — A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005577880

ROYAL GRASS — RELVA ARTIFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4711/
050510; identificação de pessoa colectiva n.º 507278364; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 3/050510.

Certifico que entre Antonius Petrus Eduard Johannus Verhoeven,
casado com Cornélia Adriana Maria Verhoeven na comunhão de ad-
quiridos, e Arie Maarten Plomp, casado com Johanna Marie Susanna
Godvelti na separação de bens, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ROYAL GRASS — Relva Artificial,
L.da

2.º

1 — A sede é no sítio da Donalda, na freguesia e concelho de
Portimão.

2 — A gerência poderá deslocar a sede dentro do referido conce-
lho ou para concelhos limítrofes, podendo ainda criar sucursais, agên-
cias ou outras formas de representação, onde e quando achar conve-
niente.

3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de artigos orna-
mentais de jardim, relva artificial, decoração de espaços livres e de
produtos economizadores de água e energia.

4.º

1 — O capital social é de 5000 euros.
2 — Está dividido em duas quotas iguais de valor de 2500 euros

cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.
3 — As entradas de capital estão integralmente realizadas em di-

nheiro.

5.º

1 — A sociedade é administrada e representada pelos gerentes de-
signados em assembleia geral.

2 — É designado desde já gerente o sócio Antonius Petrus Eduard
Johannus Verhoeven.

3 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
4 — O gerente recebe ou não remuneração, conforme for delibera-

do em assembleia geral.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência em primei-
ro lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes, na
proporção do valor das suas quotas.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o capital social, desde que aprovadas por unanimi-
dade em assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com a socie-
dade contratos de suprimentos nos termos a fixar em assembleia geral.

8.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.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a:
a) Levantar o capital social depositado em instituição bancária,

para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos para a
sociedade;

b) Adquirir para a sociedade quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005572675

ANTÓNIO & SOFIA — SOCIEDADE DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3816/
0106121; identificação de pessoa colectiva n.º 505508630.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

22 de Fevereiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003107983

VIA ALVOR — ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3187/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504030728.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2002.

23 de Fevereiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005581313

DULCE CORREIA, TEIXEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3362/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504504290.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

23 de Fevereiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003077804

ESTEVES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1945/
890526; identificação de pessoa colectiva n.º 502167351.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

28 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791060

KAUS INFORMÁTICO — EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4091/
020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506097277.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2000727573

LOPES MANUEL E COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 660/
761006; identificação de pessoa colectiva n.º 500610142.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449096

GASER DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2224/
901127; identificação de pessoa colectiva n.º 502455209.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449401

MOREIRA & LEOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2747/
940908; identificação de pessoa colectiva n.º 503273821.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007642190

CONARQUENG — CONSULTORES DE ARQUITECTURA
ENG. E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4050/
020422; identificação de pessoa colectiva n.º 505795795.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790811

PORTICAMPISMO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE CAMPISMO HIGIENE E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3852/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505610850.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763237

EVANGELISTA SILVA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1618/
870803; identificação de pessoa colectiva n.º 501860177.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790250

MURTEIRO & INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1095/
820722; identificação de pessoa colectiva n.º 501302204.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790129

SABINO PACHECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3733/
010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505369494.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006787608

BRINCALGARVE — ARMAZENISTAS DE BRINQUEDOS
PAPELARIAS E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 997/
810908; identificação de pessoa colectiva n.º 501187138.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763016

PORTIZUR — RESTAURANTE CAFETARIA
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4152/
020905; identificação de pessoa colectiva n.º 506286215.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003101268

SUPRIMEX — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3029/
961209; identificação de pessoa colectiva n.º 503784214.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2001008600

DARUS — FÁBRICA DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1324/
850514; identificação de pessoa colectiva n.º 504499717.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791893

AGÊNCIA DE VIAGENS MINIBUSES DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1121/
821405; identificação de pessoa colectiva n.º 501325140.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790668

LOPCIR — LOPES & CINTRA — REPRESENTAÇÕES
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2154/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502377216.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 110 — 7 de Junho de 200611 210-(174)

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

27 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003096680

PÉROLA DE PORTIMÃO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4467/
940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503164720.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2001008619

ALGARPEÇAS — PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2098/
900412; identificação de pessoa colectiva n.º 502330104.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009448871

CLIPO — CLÍNICA VETERINÁRIA DE PORTIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 952/
810513; identificação de pessoa colectiva n.º 501155686.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532805

JEREMIAS SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1778/
880607; identificação de pessoa colectiva n.º 501994041.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449126

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

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3479/
930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503024139.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532783

TALVEZ CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2439/
920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502783060.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579092

FONSAMA INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3239/
980409; identificação de pessoa colectiva n.º 504138553.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579076

SODEAL — SOCIEDADE DE DETERGENTES
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 378/
680417; identificação de pessoa colectiva n.º 500270627.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2000138730

BEST DAY — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4583/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504384635.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

25 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009543440

A. A. C. — ALCANTARILHA AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4729/
910828; identificação de pessoa colectiva n.º 502611359.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009533887

CONVAU CONSTRUÇÕES DO VAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1329/
850604; identificação de pessoa colectiva n.º 501169393.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009540190

COURT PROPERTIES (PORTUGAL), LTD. SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2467/
920727; identificação de pessoa colectiva n.º 980005957.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009540026

SEGCOMPORTI — TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4425/
040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506718760.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528131

SOCIEDADE DE IMÓVEIS FAMÍLIA ANASTÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1483/
860923; identificação de pessoa colectiva n.º 501715967.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009536150

BRISAMAR — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1333/
850618; identificação de pessoa colectiva n.º 501502416.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009448847

WALTER CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 995/
810911; identificação de pessoa colectiva n.º 501194541.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775707

CARLOS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1103/
820902; identificação de pessoa colectiva n.º 501247947.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009448634

IGE — SERVIÇOS MÉDICOS DA ATOPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3832/
010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505516780.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009448650

ANIMASOL — EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4262/
030320; identificação de pessoa colectiva n.º 506519791.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763687

PALMINHA TOPOGRÁFICA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3898/
010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505779897.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532813

ROCHA EM MOVIMENTO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3113/
970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503889768.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775820

REIS E LOUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1646/
871007; identificação de pessoa colectiva n.º 501886923.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449118

GALERIAS MONTEIROS — COMÉRCIO MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1557/
860603; identificação de pessoa colectiva n.º 501314610.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449215

RUMED SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3170/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 504047884.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449207

ROLAND BONEWITZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2580/
930603; identificação de pessoa colectiva n.º 503017841.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528093

ESTUQALGARVE — MASSAS PROJECTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3574/
000428; identificação de pessoa colectiva n.º 504980610.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449169

CALVINHO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1423/
860429; identificação de pessoa colectiva n.º 501659676.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449100

MARCOLINO DA PALMA & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1443/
860623; identificação de pessoa colectiva n.º 501685162.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528964

FERROCONSTRÓI — ARMADORES DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1702/
880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501946853.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645025

BORRALHA & CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4035/
020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506082431.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449142

TELMA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4186/
021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506341470.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449371

ANA DE SOUSA SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4246/
030226; identificação de pessoa colectiva n.º 506497321.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449134

COURT CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3131/
970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503993697.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009540018

JAQUES — ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3064/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503822523.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645114

LOJAS EMÍLIA & VICENTE — UTILIDADES
 PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4413/
031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506793940.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786628

WISEMAN — BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1737/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 501976841.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005581186

MANUEL DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1140/
830201; identificação de pessoa colectiva n.º 501503668.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786580

SAINT ELMO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4340/
030721; identificação de pessoa colectiva n.º 506540707.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546962

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA INTEGRADA
LÚCIO FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3221/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504112422.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2011188520

TRANSARADE — TRANSPORTES DO ARADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3271/
980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504173731.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762770

PAPA E COMPANHIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3707/
010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505205769.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009952049

VIKRE YOURS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1667/
800613; identificação de pessoa colectiva n.º 501899502.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786873

TURIBAZAR VENDAS A TURISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1980/
890825; identificação de pessoa colectiva n.º 501073744.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786865

NEVES & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1016/
790430; identificação de pessoa colectiva n.º 500845344.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762745

JOAQUIM ARAÚJO & AMÁLIA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4452/
040226; identificação de pessoa colectiva n.º 506846717.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786563

DINIS & BRÁZ — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3441/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504571109.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2008087484

JOCRIVAL — SERVIÇOS DE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3628/
000822; identificação de pessoa colectiva n.º 505121433.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762206

ALGARVENET — TELECOMUNICAÇÕES
 E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2820/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503400734.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009547314

OLÍVIO PINTO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 992/
810819; identificação de pessoa colectiva n.º 501174451.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009541383

PORTIMAR — AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1632/
870828; identificação de pessoa colectiva n.º 501874011.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2008134024

PEDRO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 139/
430122; identificação de pessoa colectiva n.º 500394423.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009547322

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DA PRAIA DA ROCHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 632/
760521; identificação de pessoa colectiva n.º 500416389.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786482

PRISMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3467/
93112; identificação de pessoa colectiva n.º 503091219.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645459

PRIMEIRO IMPACTO — DIFUSÃO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3600/
000620; identificação de pessoa colectiva n.º 505008831.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2008080285

ARABISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4441/
040211; identificação de pessoa colectiva n.º 506872815.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009533070

HI-LUX — TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO
 E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2193/
900917; identificação de pessoa colectiva n.º 502422246.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762699

MARIANO GATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 896/
8000714; identificação de pessoa colectiva n.º 501063226.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009533135

CASA DE REPOUSO DO ALVOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2096/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502327391.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009529812

J. C. ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3354/
990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504508725.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532821

VIDAL DA LUZ & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 677/
770415; identificação de pessoa colectiva n.º 500666024.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762788

ÓPTICA AMPARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 884/
800526; identificação de pessoa colectiva n.º 500994161.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009537580

PAVI ASSENTA CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4010/
020311; identificação de pessoa colectiva n.º 506004201.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762591

A MACAQUINHA PAPELARIA E TABACARIA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4121/
020776; identificação de pessoa colectiva n.º 506210812.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762800

MONTEVE — ADMINISTRAÇÃO COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1548/
870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501788808.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009547004

RIODEV — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4540/
040623; identificação de pessoa colectiva n.º 506833291.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009547330

SLOAN & HAVERY, ALGARVE REAL ESTATE CENTRE,
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4558/
040720; identificação de pessoa colectiva n.º 507032616.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546970

VAGABUNDO SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2501/
921103; identificação de pessoa colectiva n.º 502874287.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786911

PORTILACA COMÉRCIO DE TINTAS VERNIZES
 E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2422/
320511; identificação de pessoa colectiva n.º 502760001.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786920

ANDREZ & GONÇALVES — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3780/
010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505406900.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005581151

FORPORTIL — COM. AUTOMÓVEIS TRACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1042/
820225; identificação de pessoa colectiva n.º 501274936.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003099670

LUIS & VARGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3998/
020220; identificação de pessoa colectiva n.º 506023036.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762117

LUARIS — ARTIGOS DE RELOJOARIA
E OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2264/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502516356.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645106

JOSÉ FERNANDES & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4094/
020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506173380.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007644975

LAVANDARIA PAULIT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4157/
020911; identificação de pessoa colectiva n.º 506288552.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449363

NAUTICALVOR — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3853/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505639572.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449347

ANTÓNIO & SOFIA — SOCIEDADE DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3816/
010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505508630.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007644959

JEREMIAS — TÁXIS DA PRAIA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3814/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505529408.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007644940

OBRAMARQUES — CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1852/
881114; identificação de pessoa colectiva n.º 502066318.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007644932

MARCHIQUE — HOTELARIA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1857/
881123; identificação de pessoa colectiva n.º 502068027.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449282

ALGARPINTA PINTURAS E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2053/
900208; identificação de pessoa colectiva n.º 502302020.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645017

VENTURA & VENTURA CONTABILIDADE
FISCALIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1625/
870819; identificação de pessoa colectiva n.º 501870270.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007644991

APOFIL SOCIEDADE COMERCIAL
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1652/
871021; identificação de pessoa colectiva n.º 501873520.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449398

GORGULHO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3546/
000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504862294.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645092

ALFREDO E HERMES ISOLAMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2388/
920309; identificação de pessoa colectiva n.º 502718218.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532740

ALFREDO E STEPHANE SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2952/
960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503651117.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532759

ERGUIBETÃO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2833/
930921; identificação de pessoa colectiva n.º 503076805.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532732

BALZER & BALZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1529/
861230; identificação de pessoa colectiva n.º 501758364.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006080725

ATLÂNTIDA HOTELARIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2547/
930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502950714.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449223

ALBURSUL — CONSTRUÇÃO E SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3384/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504312219.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579122

TITUS — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2270/
910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502522763.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003076344

MIGUEL PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1150/
830311; identificação de pessoa colectiva n.º 501375490.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528930

TURANG — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3318/
981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504270516.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009540476

VILAMAR CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2731/
940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503253340.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009940857

ÓPTICA ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 184/
520605; identificação de pessoa colectiva n.º 500265178.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791923

EPROFIE — EMPREENDIMENTOS, PROJECTO,
FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3055/
810611; identificação de pessoa colectiva n.º 501199748.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775464

PACHECO REALIZAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1738/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 501878815.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2001717970

L E E — URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4685/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504193686.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009529898

HIGINO — CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3483/
991130; identificação de pessoa colectiva n.º 504667793.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003099492

BAILHOTE & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1080/
820614; identificação de pessoa colectiva n.º 501292802.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003076301

DECORESTUDIO — DECORAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2592/
930629; identificação de pessoa colectiva n.º 503032395.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009540530

FERNANDO C. RAPOSO — PLANEAMENTO
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2267/
910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502522747.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003076310

LUMIGARVE — MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1543/
840406; identificação de pessoa colectiva n.º 501476580.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003076336

AERO ALGARVE — SERVIÇOS AÉREOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1077/
820602; identificação de pessoa colectiva n.º 501273921.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005476099

ECOENGOMA — LAVANDARIAS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3952/
011219; identificação de pessoa colectiva n.º 505887029.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2001717890

BRITO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 725/
780210; identificação de pessoa colectiva n.º 500732604.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006080709

LEALDA — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4686/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502685484.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2008137538

CONTRASTE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4549/
900608; identificação de pessoa colectiva n.º 502364440.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009448880

X PRODUÇÕES PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4613/
041111; identificação de pessoa colectiva n.º 507147944.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546334

ROTUNDA MEXILHOEIRA, ADMINISTRAÇÃO
PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4448/
040220; identificação de pessoa colectiva n.º 506759687.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2002.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007646072

JOARIDA — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4252/
030311; identificação de pessoa colectiva n.º 506491692.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2001717903

CAPAZREST — RESTAURANTE-BAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4582/
040831; identificação de pessoa colectiva n.º 506590070.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2002223645

ALBERTO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 390/
680710; identificação de pessoa colectiva n.º 500523550.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006787152

EDIROCHA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1424/
860506; identificação de pessoa colectiva n.º 501665790.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007644550

SEGUROS SÉCULO XXI — SOCIEDADE
MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4495/
040419; identificação de pessoa colectiva n.º 506818489.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009542290

AUTO TÁXIS AIVADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3477/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504764900.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645068

DIAMANTINO ANTÓNIO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3426/
990809; identificação de pessoa colectiva n.º 504344013.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007644142

IBERIDEIA — SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3345/
990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504508970.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449274

TÁXIS EXPRESSO D’OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3553/
000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504920146.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645041

PASTELARIA PLUMA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 33325/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504287010.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007645122

GOMEGROU — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3288/
980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504211510.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449266

CORREIA & CRISTINA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3462/
991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504694596.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449258

A FLOR — JARDIM INFANTIL E ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1542/
870126; identificação de pessoa colectiva n.º 501774386.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791451

BARROQUEIRO & BARROQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1173/
830513; identificação de pessoa colectiva n.º 501244867.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791559

PALJOGAR — COMÉRCIO DE DISCOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3176/
971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504012835.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791435

INDÚSTRIA DE COZINHAS DO BARLAVENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2586/
930621; identificação de pessoa colectiva n.º 503017973.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546369

SAPIR — GELADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1606/
870710; identificação de pessoa colectiva n.º 501852247.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449320

LOCAL CARS — ALUGUER, COMPRA, VENDA
E GESTÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3526/
000216; identificação de pessoa colectiva n.º 504404563.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546210

MARCELO & OLIVA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4506/
040504; identificação de pessoa colectiva n.º 506735109.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546555

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LINHARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 321/
651206; identificação de pessoa colectiva n.º 500522375.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009496477

GUIPONREST — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4207/
021212; identificação de pessoa colectiva n.º 506401669.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009517911

JOSÉ BRÁS MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4373/
031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506721256.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005567779

MMP — MERCADO MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4412/
031023; identificação de pessoa colectiva n.º 505350190.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543335

MMP — MERCADO MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4412/
031023; identificação de pessoa colectiva n.º 505350190.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543327

MEDIREGIÃO — EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1468/
860821; identificação de pessoa colectiva n.º 501705619.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007130157

A. S. JARDIM — COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO
DE TINTAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2918/
960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503578622.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007142775

PERROLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 255/
610626; identificação de pessoa colectiva n.º 500216398.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006762753

SUNSHINE GOLF EQUIPAMENTOS DE GOLF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4433/
040130; identificação de pessoa colectiva n.º 506800849.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786890

TRÊS COROAS — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2006/
891031; identificação de pessoa colectiva n.º 502240598.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786903

ARMANDO DA CONCEIÇÃO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1767/
880520; identificação de pessoa colectiva n.º 501988963.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006762672

H2D — PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3758/
010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505416069.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005574716

AURÉLIO & AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 280579503; identificação de pessoa colectiva n.º 503363723.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005571644

INFRAREIS — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4534/
040609; identificação de pessoa colectiva n.º 507017838.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009533151
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AGITATO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4012/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505966476.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009532090

PORTIMPLANTE — COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4300/
030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506589072.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786857

PORTIVALENTE — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4443/
040213; identificação de pessoa colectiva n.º 506772624.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786881

DREAM TEAM — RESTAURANTE SNACK-BAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4474/
040325; identificação de pessoa colectiva n.º 506648221.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006762060

SERFAMA — CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4423/
040119; identificação de pessoa colectiva n.º 506821617.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005578126

JARDINS DO ARADE — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3813/
010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505442701.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009449959

ISABEL ALVES — LAVANDARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4603/
041018; identificação de pessoa colectiva n.º 507024761.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005578134

L E C — EXPLORAÇÃO DE BARES
E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3065/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503822531.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007142449

ANDRÉ MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4133/
020802; identificação de pessoa colectiva n.º 506150330.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007647257

PHONE ONE — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3012/
961024; identificação de pessoa colectiva n.º 503750662.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007130068

ROCHAROSA — CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4476/
880518; identificação de pessoa colectiva n.º 501493174.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009529804

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES
TRÊS COLINAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4409/
031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506740625.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009540557

PLANETA ROSA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4492/
040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506947360.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003077880

SAFARI — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4184/
021022; identificação de pessoa colectiva n.º 506123669.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009448804
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RESTAURANTE BAR OH ZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4102/
020624; identificação de pessoa colectiva n.º 506190072.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786555

SEMPREL SOCIEDADE DE EMPREITADA
E PREFABRICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 990/
fl. 137-C3; identificação de pessoa colectiva n.º 501183663.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786938

MINIBUS DO CARVOEIRO — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3420/
110595; identificação de pessoa colectiva n.º 503416533.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006791753

AVLIS LARBARK COMÉRCIO A RETALHO
DE ARTIGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3734/
010315; identificação de pessoa colectiva n.º 505366525.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003084100

REGA TOP — TÉCNICA OPTIMIZAÇÃO PLANEAMENTO
SISTEMAS IRRIGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1805/
880812; identificação de pessoa colectiva n.º 502025743.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009952030

GREFILO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3499/
000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504820435.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009940148

TIMYACHT — COMÉRCIO DE TINTAS E RESINAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4596/
041007; identificação de pessoa colectiva n.º 507105281.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009533178

NAKED FASHION — COMÉRCIO ARTESANATO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3815/
010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505475324.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003077731

GLOBALPLANO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3265/
980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504174002.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003077871

VIRGÍLIO & ANA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2818/
950324; identificação de pessoa colectiva n.º 503382043.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786512

VAUBAGIL — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4274/
030408; identificação de pessoa colectiva n.º 506538222.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786539

FILIPE & MOREIRA — EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1215/
831219; identificação de pessoa colectiva n.º 501407456.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786520

EURALVOR — SOCIEDADE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
DE ALVOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1341/
850729; identificação de pessoa colectiva n.º 501551590.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006786547

PAULA CRISTINA SEBASTIÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4466/
040312; identificação de pessoa colectiva n.º 506858421.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009940067
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OTZIURB — PLANEAMENTO E PROJECTOS
URBANÍSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4118/
020712; identificação de pessoa colectiva n.º 505908280.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009940105

JOSÉ ROSA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3953/
011219; identificação de pessoa colectiva n.º 505749262.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009952731

BUKRS — CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3899/
010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505775719.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003004599

H2D PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3758/
010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505416069.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2002.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003111026

H2D PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3758/
010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505416069.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2001.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003110976

PORTICHANGE CONSULTORIA FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4224/
030116; identificação de pessoa colectiva n.º 506447405.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542746

ENERPORTI — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3948/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505501139.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009952421

BIJUTEX — IMPORTAÇÃO DE BIJUTARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4227/
030121; identificação de pessoa colectiva n.º 506455351.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003105808

PEDRO MARREIRO & PEREIRA SERRALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 512/
720905; identificação de pessoa colectiva n.º 500213984.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2004708727

AÇOTEIAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3708/
871028; identificação de pessoa colectiva n.º 501892168.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009940113

AUTO TOBAIO & JACINTO — REPARAÇÃO VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3110/
970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503929760.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009952456

CONSTRUTOTA LAGOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3180/
861013; identificação de pessoa colectiva n.º 501725342.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009952472

FILREI — SNACK-BAR, BAR RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2564/
930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502973820.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009940121

FURTADO GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 889/
800613; identificação de pessoa colectiva n.º 500996431.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006762680
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EUROLÍNGUA ESCOLA DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2009/
891108; identificação de pessoa colectiva n.º 502247096.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006762656

MIGUEL VETERANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2635/
931008; identificação de pessoa colectiva n.º 503079510.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003101225

RICARDO VIEIRA — TERRAPLANAGENS,
 UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3882/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505565749.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007000644

BENVINDO À ROCHA — COMÉRCIO DE BEBIDAS
E BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2655/
931213; identificação de pessoa colectiva n.º 503115401.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543165

LEIRIA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 626/
760409; identificação de pessoa colectiva n.º 500575461.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542401

REBELO & HENRIQUES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2620/
930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503062987.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009529618

GILCONSTRÓI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1727/
880324; identificação de pessoa colectiva n.º 501955771.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2000122388

REBELO & HENRIQUES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2620/
930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503062987.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009529600

HOTÉIS DE CHARME, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3229/
920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502233460.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542380

UNIHÍDRICA — TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3415/
990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504362755.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009533542

RLM — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4163/
020918; identificação de pessoa colectiva n.º 506291707.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009533356

SOCIEDADE AGRO TURÍSTICA DA QUINTA
DO AMPARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1679/
880106; identificação de pessoa colectiva n.º 501921915.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007629429

JOSÉ D’OREY — CONSULTADORIA E SERVIÇOS
HOTELEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4435/
040130; identificação de pessoa colectiva n.º 506861520.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009529456

AVENDAMAR — VENDAS E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3713/
010213; identificação de pessoa colectiva n.º 505278758.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009517407
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VIEIRA & CUSTÓDIO — SOCIEDADE
DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3461/
991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504704613.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003091882

NEO-RAMINHA, CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1061/
820415; identificação de pessoa colectiva n.º 501249621.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542428

ALBROQUE — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2984/
960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503700622.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003112260

ADRITINA — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2903/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503529737.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543092

DINAPORT — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1831/
880927; identificação de pessoa colectiva n.º 502053348.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543106

PUNITXIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4493/
040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506921379.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009517296

ALFA LATINA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3182/
971126; identificação de pessoa colectiva n.º 504047841.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003112278

MARPINA — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3119/
970612; identificação de pessoa colectiva n.º 503903256.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003112308

QUINTA MIMOSA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3241/
931006; identificação de pessoa colectiva n.º 503067156.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006791362

GLASSOTIN — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
FERRAMENTAS E TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3195/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504055674.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543416

CAMILO & CAMILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 960/
810605; identificação de pessoa colectiva n.º 501173676.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543351

SEI-LÁ — HOTELARIA & TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3112/
970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503889555.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009940873

CLAVISUL — CAFÉ TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3817/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505510049.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009941039

VILA LOBOS & JUNCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 653/
760913; identificação de pessoa colectiva n.º 500628564.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007642204
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ALVAU — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1868/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502083468.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2001000383

GUERREIRO & HENRIQUES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3959/
011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505900270.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2002223637

QUINTA DO ALTO — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2062/
900329; identificação de pessoa colectiva n.º 500947627.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2001002670

TIMÃOSIMO — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
 DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3883/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º 504511599.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543300

TIMÃOSIMO — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3883-
010905; identificação de pessoa colectiva n.º 504511599.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009496965

INSTITUTO DIETÉTICO DE SAÚDE
E BELEZA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2522/
921223; identificação de pessoa colectiva n.º 502908467.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009941063

C. L. C. C. — CENTRO DE LÍNGUAS, CULTURA
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1934/
890516; identificação de pessoa colectiva n.º 502159740.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009536436

ALGARMARTI CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3679/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505261359.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009512235

CARMIXTO — COMERCIALIZAÇÃO, ALUGUER E RE-
PRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS, PEÇAS E COMBUS-
TÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3177/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503599409.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009516400

LAVANDARIA A FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4508/
040513; identificação de pessoa colectiva n.º 506771342.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513100

AL-DENTE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3735/
010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505310414.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009940881

JOSÉ TIAGO — TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3618/
000726; identificação de pessoa colectiva n.º 504814494.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009540743

SURIAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4590/
040921; identificação de pessoa colectiva n.º 507092236.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009540700

ROCHAMBURGUER — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3442/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504666584.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513304
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ROCHAMBURGUER — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3442/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504666584.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2010744888

ROCHAMBURGUER — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3442/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504666584.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2002.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513290

SUL — ESPAÇO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2718/
940511; identificação de pessoa colectiva n.º 503202487.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513380

ALGARESTATES — PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3432/
990827; identificação de pessoa colectiva n.º 504613731.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003099948

JERÓNIMO DA SILVA — AUTO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3534/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504900161.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003097244

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA E ESTOMATOLOGIA
DR. KLAUS STREUBEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3575/
000502; identificação de pessoa colectiva n.º 504963325.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542029

GUERREIRO & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 942/
810409; identificação de pessoa colectiva n.º 501136612.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2002.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009542495

KIINTEISTO OY OSTERI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3652/
910806; identificação de pessoa colectiva n.º 980064813.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003099875

MARINAS DO BARLAVENTO EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2764/
941110; identificação de pessoa colectiva n.º 503306711.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513355

SOBRAVA — SOCIEDADE DE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2739/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503253731.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005576948

ALGARESTRADAS — CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1145/
830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501386548.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2005586986

MARQUES & PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4594/
041006; identificação de pessoa colectiva n.º 507111818.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009512057

MENDES & VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3909/
011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505712040.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009512073

VIDREIRA ALGARVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 631/
760512; identificação de pessoa colectiva n.º 500584095.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2006790200

CHRISTINE & KARL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1697/
880208; identificação de pessoa colectiva n.º 501941789.
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Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543378

SOL DA MALATA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1999/
891019; identificação de pessoa colectiva n.º 502236671.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543343

SOL DA MALATA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1999/
891019; identificação de pessoa colectiva n.º 502236671.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543408

CLÍNICA DENTÁRIA DE SANTA ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2610/
930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503049344.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543360

LUAR DA ROCHA — EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2691/
940318; identificação de pessoa colectiva n.º 503164496.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543386

PENEDO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2626/
930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503063444.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2007639661

ADRIS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1921/
890418; identificação de pessoa colectiva n.º 502144998.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009448669

LORENZI & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1525/
861223; identificação de pessoa colectiva n.º 501955771.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003752102

HORÁCIO, LIBÓRIO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1034/
820204; identificação de pessoa colectiva n.º 501192662.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2000138829

A. H. FRANCISCO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4587/
040913; identificação de pessoa colectiva n.º 507082494.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009449290

CARLOS ROCHA — PROJECTOS URBANÍSTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3208/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504081926.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2008081834

AFRISTORE — IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3231/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504150600.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2003752072

PORTICOFRAGEM — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3692/
010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505273543.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009448936

CONSTROVITE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3338/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504360639.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo do Nascimento Vieira Cândido. 2009536428

IBEROTEL HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2879/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502124253.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

10 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009496116
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G. H. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1362/
8551107; identificação de pessoa colectiva n.º 501587845.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009546601

G. H. CONSTRUÇÃO E PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1820/
860908; identificação de pessoa colectiva n.º 502041064.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

19 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009546598

NASULPOR — EMPRESA NAVAL DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1607/
870713; identificação de pessoa colectiva n.º 501852190.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009541030

IBEROTEL HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2879/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502124253.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009496132

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

VALENTIM & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 307/820910; identificação de pessoa colectiva
n.º 501312684.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737910

VALENTIM & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 307/820910; identificação de pessoa colectiva
n.º 501312684.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737996

ÓSCAR DIAS SANTOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1079/010105; identificação de pessoa colectiva
n.º 505221390.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737899

RESTAURAPRAIA — HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 968/980625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504200860.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737880

RIOSUL — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 493/890309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501783300.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737872

NELSON ROMEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1214/020301; identificação de pessoa colectiva
n.º 506036863.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737856

GUADIBRINCA — COMÉRCIO DE BRINQUEDOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1213/020228; identificação de pessoa colectiva
n.º 506023001.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas aos anos de 2002, 2003 e 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737864

RESTAURANTE MANTA ROTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 859/960711; identificação de pessoa colectiva
n.º 503673099.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737937

MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 753/930518; identificação de pessoa colectiva
n.º 502991062.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2012458033

LAVANDARIA POMBALINA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1354/040614; identificação de pessoa colectiva
n.º 507005686; data da apresentação: 29.06.2005.
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Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748726

SOCIEDADE TURÍSTICA VASCO DA GAMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 554/900116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500262799; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748700

CONSTRUÇÕES ALTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1356/040621; identificação de pessoa colectiva
n.º 501822810; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748734

CONDIMED — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
DO GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 947/980306; identificação de pessoa colectiva
n.º 504128973; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748742

HOTEL ALBA — ACTIVIDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 409/870616; identificação de pessoa colectiva
n.º 501842128; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748750

FRANCISCO JOSÉ MATEUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1078/001121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505078210; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748769

GONCA — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1068/001003; identificação de pessoa colectiva
n.º 502893915; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748777

LUIS GUIMARÃES — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1187/011116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505824418; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748785

IMOHUMBERTO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1177/011008; identificação de pessoa colectiva
n.º 505743485; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748793

COBRA, DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 787/940520; identificação de pessoa colectiva
n.º 503197408; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748807

FRANCISCO CANDEIAS BATISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 692/920306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502731435; data da apresentação: 29.06.2005.

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748815

ROMBINHA & SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1101/010403; identificação de pessoa colectiva
n.º 505406683; data da apresentação: 29.06.2005

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

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2006748718

RIBEIRO, MARTINS & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 312/830829; identificação de pessoa colectiva
n.º 501586504.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2012458041

HELENA & NENÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 258/800813; identificação de pessoa colectiva
n.º 500991073.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2012458050

CASIGÁS — UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 145/690315; identificação de pessoa colectiva
n.º 500058679.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2012458068

DEVILARES — INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1033/20000209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504832378.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2012458025

CACELA VELHA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1289/030224; identificação de pessoa colectiva
n.º 506491242.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737759

J. FERREIRA & ESPÍRITO SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 378/860825; identificação de pessoa colectiva
n.º 501712275.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006737848

ELECTRO FERNANDO — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 840/960108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503561096.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006749994

ÁLVARO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 998/990405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504563327.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006749978

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES BAÍA
DE MONTE GORDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 373/860708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501688080.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006749986

SANTOS & CALVINHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1143/010625; identificação de pessoa colectiva
n.º 505529777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006749790

EUGÉNIO MANUEL MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1115/010503; identificação de pessoa colectiva
n.º 505423766.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006749943

VIPRENSA — SOCIEDADE EDITORA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 324/840214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501441352.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006749951

IMOVIEGAS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1334/040127; identificação de pessoa colectiva
n.º 506777421; data da apresentação: 29.06.2005

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748882

J. C. A. — INSTALAÇÕES E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1019/990917; identificação de pessoa colectiva
n.º 504425200; data da apresentação: 29.06.2005
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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.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748890

INÁCIO RODRIGUES & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1119/010508; identificação de pessoa colectiva
n.º 505446260; data da apresentação: 29.06.2005

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748912

A. J. CASTELA — TÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1140/010613; identificação de pessoa colectiva
n.º 505522926; data da apresentação: 29.06.2005

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748904

REEFBOATS — ESTRUTURAS EM FIBRA DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1260/020924; identificação de pessoa colectiva
n.º 506048217; data da apresentação: 07.07.2005

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749684

REEFBOATS — ESTRUTURAS EM FIBRA DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1260/020924; identificação de pessoa colectiva
n.º 506048217; data da apresentação: 07.07.2005

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749692

NAUTIBER — ESTALEIROS NAVAIS DO GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 196/760409; identificação de pessoa colectiva
n.º 501220941; data da apresentação: 07.07.2005

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749927

RIO VILAR — ESTALEIROS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 301/820706; identificação de pessoa colectiva
n.º 501296476; data da apresentação: 07.07.2005

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749919

GUADITUR — ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS
DE R. J. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 245/790917; identificação de pessoa colectiva
n.º 500879265; data da apresentação: 05.07.2004

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749650

CONSERVAS DE PEIXE DÂMASO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1360/040903; identificação de pessoa colectiva
n.º 507094417; data da apresentação: 06.07.2004

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749633

PREÇO LESTO — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 752/930517; identificação de pessoa colectiva
n.º 502991046; data da apresentação: 06.07.2004

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749641

MAINT — MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
TÉCNICAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1329/040102; identificação de pessoa colectiva
n.º 506798364; data da apresentação: 06.07.2004

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749609

BAÍA DOURADA, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 850/960515; identificação de pessoa colectiva
n.º 503648558; data da apresentação: 06.07.2004

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749617

IMOPRISANDRE — CONSTRUÇÃO, GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1072/001023; identificação de pessoa colectiva
n.º 505152029; data da apresentação: 06.07.2004

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749625

DROGARIA FAÍSCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 398/870225; identificação de pessoa colectiva
n.º 501797670; data da apresentação: 30.06.2005
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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.

18 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006749390

RUJOPA — ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1347/040428; identificação de pessoa colectiva
n.º 506968944; data da apresentação: 29.06.2005

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

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748840

CONSTRUÇÕES O PONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1241/020708; identificação de pessoa colectiva
n.º 503988103; data da apresentação: 29.06.2005

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

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748823

MARPLATENCE — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1349/040514; identificação de pessoa colectiva
n.º 506870740; data da apresentação: 29.06.2005

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

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748831

ENGIFATIS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1320/031014; identificação de pessoa colectiva
n.º 506724824; data da apresentação: 29.06.2005

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

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748858

FELICIANO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1111/010424; identificação de pessoa colectiva
n.º 505419645; data da apresentação: 29.06.2005

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

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748866

TÁXIS RAIMUNDO MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1099/010326; identificação de pessoa colectiva
n.º 505389614; data da apresentação: 29.06.2005

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

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Ana Maria Bran-
co Ribeiro Bartolomeu. 2006748874

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA

ISIDRO CONSTANTINO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3883; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20051229.

Certifico que por Isidro Constantino Pires, casado com Maria Ma-
nuela Querido Silva Constantino na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Isidro Constantino — Unipessoal, L.da,
tem a sua sede na Rua das Eiras, 51, Santa Catarina, 2500-777 CLD,
freguesia de Santa Catarina, concelho das Caldas da Rainha, e durará
por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socie-
dade ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de frutas, legumes, equipa-
mento agrícola, acessórios, insecticidas e pesticidas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde a uma única quota, no valor nominal de
20 000 euros, pertencente ao único sócio, Isidro Constantino Pires.

§ único. O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que
esta careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de
suprimento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabeleci-
do nos referidos contratos.

4.º

A sócia fica, desde já, autorizada a celebrar com a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a pros-
secução do objecto social.

5.º

1 — A gerência da sociedade incumbe ao sócio Isidro Constantino
Pires, desde já nomeado gerente, e que poderá ou não auferir remune-
ração.

2 — A sociedade fica validamente obrigada em quaisquer actos ou
obrigações pela assinatura do referido gerente.

3 — Em ampliação dos poderes de gerência, e na prossecução do
interesse da sociedade, o gerente poderá:

a) Adquirir, permutar, onerar ou alienar imóveis;
b) Tomar ou dar de arrendamento ou subarrendamento qualquer

imóvel;
c) Tomar ou dar de trespasse ou sublocação qualquer consultório e

escritório;
d) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo e, bem assim, subscrever

e desistir de queixas-crime.

6.º

O sócio fica, desde já, autorizado a celebrar com a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a pros-
secução do objecto social, incluindo movimentar o capital social.

7.º

A quota permanecerá indivisa em caso de morte, inabilitação ou
interdição do sócio, no primeiro caso sendo os herdeiros representa-
dos pelo cabeça-de-casal enquanto a referida quota não for adjudicada.

Foi conferida e está conforme.

10 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961327
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CLARA ROQUE — CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3882; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20051229.

Certifico que Maria Clara Roque de Jesus Oliveira, casada com
Manuel António Brás Oliveira na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta o nome de Clara Roque — Contabilidade e Fis-
calidade, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua dos Heróis da Gran-
de Guerra, 120, 3.º C, 2500-320 Caldas das Rainha, freguesia de Nos-
sa Senhora do Pópulo, concelho das Caldas da Rainha, podendo a
mesma deslocar-se dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, por simples deliberação da gerência, e durará por tempo in-
determinado.

2.º

O objectivo social consiste na contabilidade, fiscalidade, formação
profissional e outros serviços n. e.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma única quota desse valor nominal, perten-
cente a Maria Clara Roque de Jesus Oliveira.

4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de 5000 euros.

5.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria de Clara
Roque de Jesus Oliveira, residente Rua do Dr. Alcino Coelho, 7, 1.º,
direito, já nomeada gerente.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

Foi conferida, está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2011961335

ÁLVARO BARROS SILVA, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3069; identificação de pessoa colectiva n.º 505416026; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20051229.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade.

Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2011961459

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1671; identificação de pessoa colectiva n.º 501540288; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 1/20051228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
nomeação dos membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: José Feliciano Coutinho, presidente;
Maria da Luz de Sousa Nunes Feliciano Coutinho e Maria do Livra-
mento Feliciano Coutinho Bento.

Conselho fiscal: Joaquim Miguel Ferreira Mendes, presidente; Fran-
cisco Adriano Baptista de Castro Torres, ROC; e Bruno Gonçalo Nunes
Coutinho; suplente: Henrique Manuel da França Sommer Ribeiro, ROC.

Prazo: quadriénio de 2006-2009.
Data da deliberação: 12 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

16 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961483

POWERVOLT — ENGENHARIA E GESTÃO TÉCNICA
ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3884; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20051229.

Certifico que entre Júlio Manuel Gonçalves Caldeira, divorciado; e
Tiago Gomes Caldeira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a filma POWERVOLT — Engenharia e
Gestão Técnica Electrotécnica, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede nas Caldas da Rainha, na Rua de
Eduardo Gonçalves Neves, 4, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Nossa
Senhora do Pópulo, concelho das Caldas da Rainha.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de engenharia
e gestão técnica electrotécnica; consultoria, projecto, execução, ex-
ploração, manutenção e conservação de instalações eléctricas,
electromecânicas, de telecomunicações e instalações especiais; comer-
cialização, reparação e instalação de equipamentos eléctricos, de te-
lecomunicações, aquecimento, ventilação, climatização e instalações
especiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 4900 euros, titulada pelo sócio Júlio Manuel Gonçalves
Caldeira, e a outra no de 100 euros, titulada pelo sócio Tiago Gomes
Caldeira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Foi conferida e está conforme.

10 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961351

BRAVISIMO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3878; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20051223.

Certifico que entre Manuel da Cruz Lisboa, casado com Maria
Augusta de Moura Carvalho Lisboa na separação de bens, Luís Manuel
Carvalho Lisboa e Ana Marta Carvalho Lisboa, ambos solteiros,
maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BRAVISIMO — Mediação Imobiliá-
ria, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Barrocão, 10, na sede
de freguesia de Nadadouro, concelho das Caldas da Rainha.
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2 — Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: mediação imobiliária e administra-
ção de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros e corresponde à soma de três quotas, do valor nominal
de 2000 euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que aos sócios de maior idade sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, incumbirá aos gerentes, só-
cios ou não sócios, designados na presente escritura ou eleitos em
assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Manuel da Cruz
Lisboa e Luís Manuel Carvalho Lisboa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não ce-
dentes em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Foi conferida e está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961254

LE FAUBOURG — MANUFACTURA
DE CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3074; identificação de pessoa colectiva n.º 505482380; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
20051230.

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

Cessação de funções da administradora Madalena Cristina Paiva dos
Santos, por renúncia de 31 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

11 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961432

A. JÚLIO MOTOR — VEÍCULOS, S. A.
(antes CALDAS MOTOR — COMÉRCIO DE VEÍCULOS

E ACESSÓRIOS, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2083; identificação de pessoa colectiva n.º 503172987; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 2/20051221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 1.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Júlio Motor — Veículos, S. A.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emí-
lia Gomes Coutinho Rocha. 2011961173

ABEL ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3323; identificação de pessoa colectiva n.º 506114317; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20051221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 2.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por actividade principal a comercialização de
veículos automóveis e respectiva importação e por actividade secun-
dária a restauração.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emí-
lia Gomes Coutinho Rocha. 2011961181
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MORPHOSPORT — EXPLORAÇÃO
DE HEALTH-CLUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3754; identificação de pessoa colectiva n.º 507126459; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20051221.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

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

Foi conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emí-
lia Gomes Coutinho Rocha. 2011961157

CERAMBARRO — INDÚSTRIA DE BARRO VERMELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2796; identificação de pessoa colectiva n.º 504674668; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/20051220.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emí-
lia Gomes Coutinho Rocha. 2011961149

TRANSROSTOS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2850; identificação de pessoa colectiva n.º 504818902; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20051220.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emí-
lia Gomes Coutinho Rocha. 2011961165

BIF. COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3877; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20051220.

Certifico que por António Carlos de Sousa Roque, casado com Vanda
Cristina Ferreira Ribas na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante das
cláusulas seguintes:

1.ª

A sociedade adopta a firma BIF. Comércio e Serviços Unipessoal,
L.da, tem a sua sede em Vale Junco, lugar de Fanadia, na freguesia de
São Gregório, na cidade das Caldas da Rainha, sendo esta sede de con-
celho, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes, assim como vir a abrir filiais onde
ficar decidido em assembleia geral.

2.ª

A sociedade tem por objecto comércio de detergentes, desinfec-
tantes, material para construção civil, papel industrial e afins, mate-
rial de papelaria e informático e prestação de serviços de limpeza,
importação e exportação.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e de
10 000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente ao único
sócio, António Carlos de Sousa Roque.

4.ª

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do único sócio, António Carlos de Sousa

Roque, que desde já fica nomeado gerente, assim sendo, é necessário
a assinatura de um único gerente para obrigar a sociedade.

5.ª

A assembleia geral poderá nomear um terceiro não sócio para a
gerência, sempre que entender necessário.

6.ª

Em caso algum a sociedade poderá ser obrigada em encargos estra-
nhos aos fins sociais, designadamente em fianças, letras de favor e
outros semelhantes.

7.ª

A sociedade não se dissolve por morte, inabilidade ou interdição do
sócio, devendo, no entanto, um delegado eleito pelos herdeiros do
falecido ou representante do interdito ou do inabilitado assumir o seu
lugar na sociedade.

Foi conferida e está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961246

INGLOPOR — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3879; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20051227.

Certifico que entre Luís Manuel Pereira Monteiro Ribeiro, casado
com Maria Emília Vasconcelos Silva na comunhão de adquiridos, José
Carlos Martins Valente Sanches, divorciado, Sandra Mónica Costa
Correia de Oliveira Marques, casada com Pedro Miguel de Oliveira
Marques na comunhão de adquiridos, e Artur Jorge Mateus Aleixo da
Conceição Correia, casado com Natércia Manuela Pereira Martins
Correia na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação INGLOPOR — Sociedade de
Investimentos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Coronel Soeiro de
Brito, 15, 2.º, sala A, freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, da cida-
de e concelho das Caldas da Rainha.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no País ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto investimentos imobiliários, compra
de imóveis para revenda, construção civil e administração de proprieda-
des.

3.º

Poderá a sociedade adquirir participações noutras sociedades, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma das quatro quotas: uma de
2750 euros, do sócio José Carlos Martins Valente Sanches; e três iguais,
de 750 euros cada, cada qual de cada um dos sócios Luís Manuel Pe-
reira Monteiro Ribeiro, Sandra Mónica Costa Correia de Oliveira
Marques e Artur Jorge Mateus Aleixo Conceição Correia.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao triplo do capital social ora constituído, nos termos
e condições a deliberar em assembleia geral.

5.º

A gerência será exercida por todos os sócios e ainda pelos gerentes
eventualmente a nomear em assembleia geral, mesmo estranhos à so-
ciedade, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessária a assinatura de dois gerentes, sendo uma delas obrigatoria-
mente a de José Carlos Martins Valente Sanches.
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§ 2.º Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência efectuar
compras, vendas ou locação de bens imóveis e móveis sujeitos a re-
gisto, sem necessidade de deliberação dos sócios.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos os restantes sócios terão direito de
preferência, não necessitando do consentimento da sociedade.

7.º

Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários os sócios, que pro-
cederão à liquidação e partilha dos haveres sociais na forma delibera-
da em assembleia geral.

8.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publi-
cações e registo, de compra de automóveis e de bens imóveis e aqui-
sição de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial,
até ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Foi conferida e está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961270

RIBAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500969043; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
Of. 2/20051223.

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

a) Cessação de funções da gerente Ana Margarida Henriques Pi-
nheiro Ferreira Isaque, por renúncia de 13 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961190

FERREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 211; identificação de pessoa colectiva n.º 500352305; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: Of. 1/
20051223.

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

a) Cessação de funções da gerente Ana Margarida Henriques Pi-
nheiro Ferreira Isaque, por renúncia de 13 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961220

INTERFRI — IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2499; identificação de pessoa colectiva n.º 504016490; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20051227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento do capital social de
95 000 euros, subscrito em dinheiro por ambos os sócios, na propor-
ção e como reforço das respectivas quotas, tendo sido alterado o ar-
tigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita, é de 100 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas, uma do valor nominal de 90 000 euros, pertencente
ao sócio Jorge Faustino Leal, e uma do valor nominal de 10 000 eu-
ros, pertencente à sócia Natércia da Conceição Luís Fialho.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961203

NUNO ANJOS — CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3444; identificação de pessoa colectiva n.º 506419487; data da
apresentação: 20051227.

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

Foi conferida e está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961211

PREFOTAL — CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2959; identificação de pessoa colectiva n.º 501399283; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 3/20051227.

Certifico que foi inscrita a dissolução da sociedade em epígrafe.
Prazo para a liquidação: até 31 de Dezembro 2008.

Foi conferida e está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961289

VIRGÍLIO CUNHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1080; identificação de pessoa colectiva n.º 501283676; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/20051221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
nomeação dos membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente, Virgílio Filipe da Cunha;
vogais: Maria Adélia Pereira de Carvalho e Serafim Augusto Carva-
lho da Cunha.

Fiscal único: Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados, SROC;
suplente, António Madeira de Oliveira, ROC.

Prazo: quadriénio de 2006-2009.
Data: 14 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961297

ARTUR MALDONADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 828; identificação de pessoa colectiva n.º 500633185; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/
20051220.

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

Rectificada: objecto: indústria de análises clínicas.

Foi conferida e está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961300

FAG SALES EUROPE GMBH — SUCURSAL
EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2843; identificação de pessoa colectiva n.º 980193222; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20051222.
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Certifico que foi inscrita a dissolução da sociedade em epígrafe.
Prazo para a liquidação: três anos, a contar de 22 de Dezembro

de 2005, nos termos do artigo 150.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Foi conferida e está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961319

MARQUES & SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1668; identificação de pessoa colectiva n.º 502507713; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/20051228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
nomeação do gerente Mário Fernando Jorge Paiva, casado.

Data: 2 de Janeiro de 1997.

Foi conferida e está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961238

A. L. S. R. — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3695; identificação de pessoa colectiva n.º 507044665; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051230.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

10 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2011961343

RAMOS & JACINTO — COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2885; identificação de pessoa colectiva n.º 504781740; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20051230.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Foi conferida e está conforme.

11 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961424

CLÍNICA MÉDICA ALÉM DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2325; identificação de pessoa colectiva n.º 503689416; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20051230.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade.

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

Foi conferida e está conforme.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2011961467

AMÉRICO J. RIBEIRO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2888; identificação de pessoa colectiva n.º 504988905; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20051230.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2005.

Foi conferida e está conforme.

11 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2011961416

MARINHA GRANDE

CLINIGRANDE — CLÍNICA DA MARINHA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 994; identificação de pessoa colectiva n.º 502579188; inscri-
ção n.º 31; número e data da apresentação: 3/20051111.

Certifico que na sociedade em referência foi alterado o artigo 4.º
do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores da escrita, é de 267 500 euros, correspondente à soma das se-
guintes quotas: uma quota no valor nominal 36 487 euros, perten-
cente à sócia Maria Madalena de Jesus Portela; uma quota de valor
nominal de 66 875 euros, pertencente à sócia Maria de Sousa Cons-
tantino Mota Assis; uma quota de valor nominal de 66 875 euros,
pertencente à sócia Celeste de Sousa Constantino; uma quota de va-
lor nominal de 97 263 euros, pertencente à sócia Bona Cura — Pres-
tação de Cuidados de Saúde, L.da

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

Conferido, está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2011750040

PMPM — MOLDES E PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20051128.

Certifico que Pedro Manuel Pereira Mendes, casado com Clara Ma-
ria Soares Fontinha na comunhão de adquiridos, Rua de Ilídio Oliveira
Guerra, 36, casa 7, Marinha Grande, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PMPM — Moldes e Plásticos, Unipes-
soal, L.da, e tem sede na Rua de Leiria, 42, fracção A, no lugar de
Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para um dos limítrofes,
bem como criar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social, em qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a consultoria e assistência téc-
nica a projectos de moldes e plásticos técnicos. Comercialização e
intermediação de moldes para a indústria de plásticos. Fabricação de
moldes e injecção de plásticos.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota única no mesmo valor nominal e
pertence ao sócio único, Pedro Manuel Pereira Mendes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
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forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio ou a não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente Pedro Manuel Pereira Mendes.

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados todos os negócios jurídicos que visem
servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados entre o sócio
único e a sociedade.

Conferido, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2011750440

IBEROALPLA PORTUGAL — EMBALAGENS PLÁSTICAS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1555; identificação de pessoa colectiva n.º 503297208; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 9 e 10/20051209.

Certifico que Helmut Scheffknecht cessou as funções de gerente,
por renúncia, em 6 de Novembro de 2005.

Certifico ainda que Gunter Lehner e Georg Johannes Fruh foram
designados gerentes.

Data da deliberação: 28 de Novembro de 2005.

Conferido, está conforme.

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011750326

JASMIM, GLASS STUDIO, VIDROS ARTESANAIS
DA MARINHA GRANDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1471/961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503752088;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 3, 4 e 5/20050601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto de cessação de funções do vogal do conselho fiscal, Mário de
Carvalho Matias Pina, por falecimento.

Data: 20 de Novembro de 2004.
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Carlos

Mendonça Vieira Noivo, por renúncia.
Data: 12 de Maio de 2005.
Designação do vogal do conselho de administração e do vogal do

conselho fiscal para o mandato de 2004-/2006.
Vogal do conselho de administração: Paulo Jorge Martinho Gon-

çalves; vogal do conselho fiscal: Joaquim Vieira Lopes.
Data da deliberação: 12 de Maio de 2005.

Conferido, está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006795341

HOME BY HELENA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2691; identificação de pessoa colectiva n.º 507546210; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/20051202.

Certifico que Maria Helena Gonçalves Ribeiro de Sousa Faria, viú-
va, Rua 3, 10, Várzea, Marinha Grande, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Home by Helena, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua 3, 10, no lugar de Várzea, fre-
guesia e concelho da Marinha Grande.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: mediação na compra e venda de
mobiliário e iluminação. Comércio, importação e exportação de
mobiliário, iluminação e equipamentos para a indústria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for decidido pela sócia única, incumbirá aos
gerentes que vierem a ser nomeados por aquela mesma sócia única.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e a sócia única, contanto que os mesmos sirvam
para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferido, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2011750458

A PENA E O TINTEIRO — PAPELARIA E LIVRARIA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2692; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20051219.

Certifica que João Luís Agostinho Correia, solteiro, maior, Rua
10 de Junho, 76, Picassinos, Marinha Grande, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Pena e o Tinteiro — Papelaria
e Livraria, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua se social na Rua 10 de Junho, 76, no
lugar de Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como podem ser criadas ou extintas, em territó-
rio nacional ou no estrangeiro, agências, filiais ou sucursais e delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda a retalho de artigos de pape-
laria, material informático e respectivos consumíveis, livros escola-
res e não escolares, jornais, revistas, tabacos, lotarias, venda de
telemóveis, brinquedos, bijutaria diversa, vídeos e DVD's, valores se-
lados e de correio, fotocópias.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à quota única, do mesmo valor, perten-
cente ao sócio João Luís Agostinho Correia

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser estipulado, pertencerá ao sócio único, que
desde já é nomeado gerente, e ou a terceiro com capacidade profis-
sional bastante para o exercício da actividade, sendo este último no-
meado por acta em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária uma única assinatura.

ARTIGO 5.º

O sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que esta venha a
carecer e sejam necessários à boa marcha dos negócios, devendo,
porém, a assembleia geral deliberar sobre as condições e juros desses
suprimentos.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

O sócio pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos, desde
que os mesmos sirvam à prossecução dos fins sociais.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de

apreensão judicial;
c) Venda, arrematação ou adjudicação judicial; e
d) Por motivo de divórcio ou separação judicial, se a quota deixar

de pertencer ao respectivo titular.
§ único. Em caso de amortização, a quota será paga pelo valor

nominal, considerando-se a amortização feita pelo pagamento ou
depósito do seu preço.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se assumidos pela sociedade todos os direitos
e obrigações decorrentes de negócios jurídicos já celebrados pela so-
ciedade, ficando também a gerência autorizada a celebrar, mesmo antes
de ser efectuado o registo definitivo da mesma, quaisquer contratos,
no âmbito do objecto social, como, designadamente, quaisquer arren-
damentos ou trespasses com vista à instalação da sociedade.

Disposição transitória

Que a gerência a nomear, fica desde já autorizada a levantar o
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social, nos termos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Conferido, está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2011750466

MANUEL DA SILVA SAPATEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 42/500412; identificação de pessoa colectiva n.º 500180989;
inscrição n.º 39 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 39; números e
data das apresentações: 1/20051019 e 11/20051207.

Certifico que foi alterado o artigo 6.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme foi deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de dois gerentes.

3 — Mantêm-se gerentes as sócias Maria Elisabete Gomes Sapatei-
ro Pimenta e Maria Aurélia Pereira Sapateiro Vieira e nomeia-se
gerente o não sócio Luís Manuel dos Santos Oliveira, casado, residen-
te na Rua da Serraria, 68-A, Vieira de Leiria, Marinha Grande.

Mais certifico que foi feito o registo de cessação de funções da
gerente Maria Aurélia Pereira Sapateiro Vieira, por renúncia.

Data: 1 de Dezembro de 2005.

Conferido, está conforme.

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011750377

VISUALMOLDE — COMÉRCIO E PRODUÇÃO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1917/000607; identificação de pessoa colectiva n.º 504934570;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20051206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto de cessação de funções do gerente Nuno Miguel Dinis Vieira,
por renúncia.

Data: 22 de Novembro de 2005.

Conferido, está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011750385

DJ SCHOOL — FORMAÇÃO DE DISK JOCHEYS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1715; identificação de pessoa colectiva n.º 504277588; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20051206.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2005.

Conferido, está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011750369

NAZARÉ

CLÍNICA DENTÁRIA ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 529; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506192180.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 6 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589262

ÓPTICA ANDREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 323; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503660515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589254

MARIA DE LURDES MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 567; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506386945.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589246

UMECO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 368; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504049135.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589238

VIDAL E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 87; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500567573.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589220

BATALHA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 155; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500991022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 14 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589203

COSTA, PEREIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 124; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501459847.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Março
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589190

ESCOLA DE CONDUÇÃO D. FUAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 271; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501686398.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 14 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589181

VALENTE & HILÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 149; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502313676.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 14 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589173

PASTELARIA AVÓ ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 100; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502376902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588223

HERLANDER CONSTRÓI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 431; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504884824.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589165

PEDRO & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 232; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503234168.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588207

LIBÓRIO & LIBÓRIO — CONFRAGENS E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 426; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504845470.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589157

S. I. S. A. — AUTO-REPARADORA DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 326; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503675938.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588231

CONVILIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 286; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 513740767.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588258

JOMEGO — CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 276; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503447382.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588240

JESUS & EUSTÁQUIO — COMÉRCIO DE PEIXE
E ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 362; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503982890.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588215

TALHO NOVO NAZARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 88; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502316012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588193

ARMANDO LABORINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 201; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500750939.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589335

BRIGADA RELÂMPAGO, CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 400; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504279726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589343

POLICLÍNICA DE NOSSA SENHORA DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 291; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501546251.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589351

JÚLIA & CORREIA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 242; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502144084.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589360

JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS (FILHOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 148; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500151369.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589378

AQUASOL — CANALIZAÇÕES E EQUIPAMENTO
SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 18; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502341610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589386

PAULENA — ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 161; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502150432.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589394

NAZARÉ JÓIA — OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 426; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504801708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589408

FRANCISCO TEIXEIRA — MEDICINA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 608; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 507155890.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588355

SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO FOZ DO ALCOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 503; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505651084.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

25 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588347

FARMÁCIA SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 32; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502480963.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 20 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589270

ALBERTO RATINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 81; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502886064.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 20 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589289

HORTOVERDURA — PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 513; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505936933.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588363

A BAGUETE DO LIMA — PADARIA, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 459; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505099780.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010588398

F. A. L. — FAIANÇAS ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 263; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501602186.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 20 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589297

MARTINS & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 264; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501208100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 20 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589300

AGROPAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 290; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503499960.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 20 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589319

VIOLA DESTRO — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 266; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503364436.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 20 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de 2004.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Ferreira
Vieira. 2010589327

ÓBIDOS

BÉLTICO — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 5; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500571511; inscrições n.os 24, 25 e
26; números e data das apresentações: 5, 6 e 7/20051229.

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

a) Redução do capital para 12 000 000 de euros, e alteração do
artigo 4.º do pacto social, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 12 000 000 de euros, realizados em di-
nheiro e nos diversos valores de escrita, divididos em 3 000 000 de
acções, no valor nominal de 4 euros cada uma.

2 — O capital social pode ser elevado por uma ou mais vezes, por
decisão da assembleia geral, deliberando nas condições exigidas para a
modificação dos estatutos.

3 — Quando houver aumento de capital, as novas acções, que de-
vem ser subscritas em dinheiro, serão oferecidas, de preferência, aos
proprietários das acções do capital, em pro rata do número delas e
nos prazos e condições fixados pelo conselho de administração.

4 — O accionista que, após aviso prévio de um mês, feito por carta
registada, estiver atrasado no pagamento do valor tomado deverá
pagar à sociedade juros calculados à taxa de 15 % ao ano, contados a
partir do último dia do prazo do pagamento, após o que o conselho
de administração poderá pronunciar a desistência do accionista, pro-
cedendo à venda dos títulos, sem prejuízo de reclamar o restante de-
vido, assim como quaisquer indemnizações eventuais.

5 — O exercício do direito de voto referente às acções cujos paga-
mentos não foram efectuados fica suspenso durante tanto tempo
quanto durar a regularização dos pagamentos reclamados e exigidos.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

b) Aumento do capital social, com um reforço de 3 000 000 de
euros, em dinheiro, e alterado o pacto social quanto aos artigos 4.º,
7.º, 8.º, 9.º e 10.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 15 000 000 de euros, realizados em di-
nheiro e nos diversos valores de escrita, divididos em 3 750 000 ac-
ções, no valor nominal de 4 euros cada uma.

2 — O capital social pode ser elevado por uma ou mais vezes, por
decisão da assembleia geral, deliberando nas condições exigidas para a
modificação dos estatutos.

3 — Quando houver aumento de capital, as novas acções, que de-
vem ser subscritas em dinheiro, serão oferecidas, de preferência, aos
proprietários das acções do capital, em pro rata do número delas e
nos prazos e condições fixados pelo conselho de administração.

4 — O accionista que, após aviso prévio de um mês, feito por carta
registada, estiver atrasado no pagamento do valor tomado deverá
pagar à sociedade juros calculados à taxa de 15 % ao ano, contados a
partir do último dia do prazo do pagamento, após o que o conselho
de administração poderá pronunciar a desistência do accionista, pro-
cedendo à venda dos títulos, sem prejuízo de reclamar o restante de-
vido, assim como quaisquer indemnizações eventuais.

5 — O exercício do direito de voto referente às acções cujos paga-
mentos não foram efectuados fica suspenso durante tanto tempo
quanto durar a regularização dos pagamentos reclamados e exigidos

ARTIGO 7.º

1 — A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração composto de três ou cinco membros, eleitos trienal-
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mente pela assembleia geral, mantendo-se no exercício das suas fun-
ções até à primeira assembleia geral que se realizar após a cessação
do mandato.

2 — O conselho de administração deverá escolher de entre os seus
membros um presidente, bem como um vice-presidente, distinto da-
quele.

3 — Desde que o conselho de administração não conte o máximo
do número de membros referidos no corpo do artigo, poderá, conjun-
tamente com o fiscal único, deliberar no sentido de serem chamados
à administração outros accionistas, que designarão até ao limite má-
ximo referido, sendo que, em caso de empate, o presidente do conse-
lho de administração terá voto de qualidade.

4 — Os accionistas chamados nos termos do parágrafo anterior a
fazer parte do conselho de administração exercerão os seus cargos
até à primeira assembleia geral a realizar, a qual poderá confirmar ou
não a sua investidura, sendo que, se a confirmar, esta durará até ao
termo do mandato dos administradores eleitos pela assembleia geral,
podendo, como estes, ser reeleitos.

5 — Podem fazer parte do conselho de administração quaisquer
pessoas ou entidades nacionais ou estrangeiras, sendo que, quando
tal suceder, serão representadas no exercício das suas funções por
quem, segundo os seus respectivos estatutos, tenha para isso legiti-
midade.

6 — As vagas que ocorrerem no conselho de administração serão
preenchidas por accionistas escolhidos pelo conselho de administração.
Os escolhidos exercerão os seus cargos até à realização da assembleia
geral mais próxima, podendo ser confirmados e continuarem nos car-
gos até à expiração dos mandatos dos restantes administradores.

ARTIGO 8.º

1 — Ao conselho de administração competem os mais latos pode-
res de gestão da actividade social, sem qualquer limitação, incluindo
os de alienação, oneração e aquisição de bens imobiliários e mobiliá-
rios, e ainda a representação em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente.

2 — O conselho de administração poderá encarregar uma pessoa
singular ou colectiva do desempenho constante, em nome da socie-
dade e por conta dela, da sua actividade e ainda da excepção tempo-
rária ou permanente de determinados actos de administração, confe-
rindo-lhe, para tanto, os respectivos mandatos em forma legal.

3 — A sociedade fica legalmente obrigada pela simples assinatura
do presidente do conselho de administração, pela simples assinatura
do vice-presidente, pelas assinaturas conjuntas de dois vogais do con-
selho de administração ou pela de um mandatário com os necessários
poderes para determinados actos ou categorias de actos.

4 — O conselho de administração reunirá todas as vezes que o
interesse social o exija, por convocação do seu presidente, e as suas
deliberações serão tomadas por maioria de votos de todos os seus
membros presentes. Em caso de empate, o presidente terá voto de
qualidade. O conselho de administração reunir-se-á sempre que, pelo
menos, estejam presentes dois membros do mesmo. Destas reuniões
lavrar-se-ão actas, assinadas por todos os presentes.

ARTIGO 9.º

1 — A fiscalização da sociedade será efectuada por um fiscal úni-
co, revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas.

2 — O fiscal único deverá ter sempre um suplente, que deverá ser
igualmente revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

3 — O fiscal único efectivo e suplente manter-se-ão em funções
até à sua efectiva substituição.

4 — O fiscal único reger-se-á pelos presentes estatutos e pelas dis-
posições legais aplicáveis.

ARTIGO 10.º

Os membros do conselho de administração e o fiscal único serão
remunerados pelo modo estabelecido pela assembleia geral. As remu-
nerações fixadas manter-se-ão enquanto a assembleia geral as não
alterar.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

c) Nomeação dos vogais do conselho de administração e do fiscal
único.

Vogais: Rui José Grais de Bragança Bruno, casado; Anthony Charles
Newman, casado, e Kevin Holder, casado.

Fiscal único — Manuel L. Brito & Associados — Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua Anchieta, 5, 3.º, Lis-
boa, representada por Manuel Lázaro Oliveira Brito, ROC, como efec-
tivo; e Rosalba Maria Mercante Cocco Ferro, ROC, como suplente.

Prazo: triénio de 2006 a 2008.
Data da deliberação: 30 de Setembro de 2005.

Conferida está conforme.

24 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2004227974

AUTO JACQUES — COMÉRCIO AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 475; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506661490; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 7/20051230.

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

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

Conferida está conforme.

20 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2004227966

POMBAL

ALTILUBRE — LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1176;
identificação de pessoa colectiva n.º 502632054; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/20050331.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto so-
cial foi alterado quanto ao artigo 2.º, conforme a seguir indicado:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de combustíveis e lubrifi-
cantes, cunicultura, construção civil e compra e venda de imóveis.

O texto completo e actualizado do pacto fica arquivado na pasta
respectiva.

Conferido, está conforme com o original

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria Mon-
teiro Pragosa Félix. 2010114485

LISBOA
AMADORA

LISGOLFE — EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 171;
identificação de pessoa colectiva n.º 501910719; depósito:
06.07.2005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009918738

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:
02.10.2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297255
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MALAS PEIXOTO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2042;
identificação de pessoa colectiva n.º 500175950; depósito:
22.02.2002.

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 1999 e 2000.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297256

SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4884;
identificação de pessoa colectiva n.º 500661235; depósito:
26.09.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297264

SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4884;
identificação de pessoa colectiva n.º 500661235; depósito:
26.09.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297263

PASTELARIA UM — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9382;
identificação de pessoa colectiva n.º 503447420; depósito:
15.07.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297262

ARIEDAL — SOCIEDADE DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5692;
identificação de pessoa colectiva n.º 501847200; depósito:
23.10.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297261

F. C. PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 262;
identificação de pessoa colectiva n.º 505244519; depósito:
10.09.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297260

EPOCH — CONSULTORES DE TELEMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 502;
identificação de pessoa colectiva n.º 504612069; depósito:
03.01.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297259

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:
01.07.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297258

M. BARBER — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 504809865; depósito:
27.06.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2002473595

EMPROCESS — PROCESSAMENTO E ANÁLISES
DADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9307;
identificação de pessoa colectiva n.º 501834770; depósito:
07.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008534464

PCEXPER — COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 504570579; depósito:
06.12.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009045556

TRAÇA RÚSTICA — REPARAÇÃO
DE CASAS ANTIGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504966006; depósito:
27.12.2004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008529193

CAFÉ, SNACK-BAR — COUTINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503894354; depósito:
01.07.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003718028

O ESCAPE — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6682;
identificação de pessoa colectiva n.º 502314060; depósito:
27.06.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009045530

O ESCAPE — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6682;
identificação de pessoa colectiva n.º 502314060; depósito:
27.06.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003693904

SALÃO DE JOGOS DA VENDA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5536;
identificação de pessoa colectiva n.º 501783563; depósito:
27.07.2003.

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 2000 e 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003727337

LEANDRO & BRANCO — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 607;
identificação de pessoa colectiva n.º 505512955; depósito:
30.12.2003.

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 2001 e 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2006241800

GUERREIRO & COUTINHO — CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 505713560; depósito:
02.10.2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009045548

NUNES & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4852;
identificação de pessoa colectiva n.º 501472061; depósito:
23.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008407098

BARBOSA & TAVARES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 646;
identificação de pessoa colectiva n.º 504608550; depósito:
30.12.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2006238795

G. P. C. C. R. — GESTÃO, PROJECTOS,
CONSULTADORIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 529;
identificação de pessoa colectiva n.º 502975180; depósito:
27.01.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003311270

ABREU & FILHOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS
PUBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 843;
identificação de pessoa colectiva n.º 504751093; depósito:
27.06.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009045580

CÍRCULO VERMELHO — COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7237;
identificação de pessoa colectiva n.º 502548762; depósito:
28.06.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009045700

VENTALACA — TINTAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6594;
identificação de pessoa colectiva n.º 502281340; depósito:
23.09.2003.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 110 — 7 de Junho de 200611 210-(210)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003392866

NELSON TOMÉ — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 917;
identificação de pessoa colectiva n.º 504814397; depósito:
28.06.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009045599

SERVIEXPER — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 439;
identificação de pessoa colectiva n.º 504570552; depósito:
06.12.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009045564

FELISBERTO, GOMES & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 433;
identificação de pessoa colectiva n.º 501112200; depósito:
27.07.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003145737

CARVOARIA E VINHOS DO BAIRRO NOVO
DA AMADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 97;
identificação de pessoa colectiva n.º 500523177; depósito:
05.06.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003133470

LAR CASAL DE S. BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7612;
identificação de pessoa colectiva n.º 502733918; depósito:
05.12.2003.

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 2001 e 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2005896551

REM — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8714;
identificação de pessoa colectiva n.º 503068888; depósito:
26.06.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2001628692

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES URBANAS
JOSÉ JOÃO MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6039;
identificação de pessoa colectiva n.º 502031638; depósito:
19.12.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2000975747

BRÔA & JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 522;
identificação de pessoa colectiva n.º 500522820; depósito:
26.12.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2006238167

BORELCONTA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6059;
identificação de pessoa colectiva n.º 502044861; depósito:
24.09.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2006227920

AUTO TÁXIS ALVES & LAVRADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 152;
identificação de pessoa colectiva n.º 505206412; depósito:
17.12.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2000734588

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:
18.11.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003341102

ARTE NUMÉRICA — SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 486;
identificação de pessoa colectiva n.º 504437330; depósito:
22.09.2003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003243976

SOPAS CASEIRAS — RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 710;
identificação de pessoa colectiva n.º 505627035; depósito:
26.12.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2004622040

GERIHOMES — GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO GERIÁTRICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 039;
identificação de pessoa colectiva n.º 505483742; depósito:
10.12.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2005746452

SANTOS, SOUSA & SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 838;
identificação de pessoa colectiva n.º 504528475; depósito:
17.04.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003361715

CADUCEUS — SEGURANÇA E EMERGÊNCIA
MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8322;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015415; depósito:
26.09.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2003308334

ABB SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8480;
identificação de pessoa colectiva n.º 500031975; 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 referentes ao exercício de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008205312

INSTELAE — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7014;
identificação de pessoa colectiva n.º 502459522; depósito:
29.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008205061

SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS BANDARRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5527;
identificação de pessoa colectiva n.º 501529802; depósito:
28.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008614751

EQUIOBRA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5914;
identificação de pessoa colectiva n.º 501451501; depósito:
30.12.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

17 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009222156

100 TAMANHO, COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 522;
identificação de pessoa colectiva n.º 504323610; depósito:
30.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

18 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008546390

ROSA MATEUS — LIMPEZAS E MANUTENÇÕES
GERAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 480;
identificação de pessoa colectiva n.º 506091279; 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 referentes ao exercício de 2003.

19 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008602249

FECOSA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 338;
identificação de pessoa colectiva n.º 501189122; 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 referentes ao exercício de 2003.

19 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2007495724

J. SANTOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5096;
identificação de pessoa colectiva n.º 501595503; depósito:
28.06.2004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

19 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2002941068

FAFILIPE — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 518;
identificação de pessoa colectiva n.º 504524151; depósito:
02.11.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

19 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008195872

FLORÊNCIO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1474;
identificação de pessoa colectiva n.º 500523347; 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 referentes ao exercício de 2003.

19 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008527816

IPJ — INFORMAÇÃO PARA JORNAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 502414740; depósito:
27.09.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

19 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2003151290

LARPEÇAS — ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 502069023; depósito:
19.12.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005770264

SERLIMCOM — SERVIÇOS DE LIMPEZA
E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 506701328; 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 referentes ao exercício de 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2005820016

J. SANTINHO & FILHOS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 886;
identificação de pessoa colectiva n.º 504872770; depósito:
25.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2001092636

FAFILIPE — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 518;
identificação de pessoa colectiva n.º 504524151; 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 referentes ao exercício de 2004.

19 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008195643

CONSULTÓRIO DE ECO-RADIOLOGIA
DA VENDA-NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 715;
identificação de pessoa colectiva n.º 504444239; depósito:
11.08.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008544346

CONSULTÓRIO DE ECO-RADIOLOGIA
DA VENDA-NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 715;
identificação de pessoa colectiva n.º 504444239; depósito:
11.08.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008544338

INSTELAE — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7014;
identificação de pessoa colectiva n.º 502459522; 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 referentes ao exercício de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009846648

EXTERNATO O PATINHO FEIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5042;
identificação de pessoa colectiva n.º 501556559; 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 referentes ao exercício de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2009888014

CHURRASQUEIRA NIAGARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 452;
identificação de pessoa colectiva n.º 504513150; depósito:
29.06.2004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2002107114

VINALDA — COMPANHIA COMERCIAL
DE BEBIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 500299609; depósito:
289.06.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008614794

TÁXIS FERREIRA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 706;
identificação de pessoa colectiva n.º 504598783; depósito:
05.07.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos exercícios de 2000 a 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 2008620247

ANGOLTECH — GPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 504595164; depósito:
16.08.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008544451

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DINIZ OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5648;
identificação de pessoa colectiva n.º 501831029; depósito:
06.08.2004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2003.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2008544117

GLOBALGIL — INVESTIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 217;
identificação de pessoa colectiva n.º 506746070; 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 referentes ao exercício de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2009248732

F. B. A. — FUNDIÇÃO DE BRONZES ARTÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2425;
identificação de pessoa colectiva n.º 500348057; 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 referentes ao exercício de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 2010768060

CINOGESTE — INFORMÁTICA, CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502360852; depósito:
05.05.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297251

REBOLEIRA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9719;
identificação de pessoa colectiva n.º 503589390; depósito:
26.09.2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297253

TERRA NASCENTE — COMÉRCIO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8234;
identificação de pessoa colectiva n.º 502976071; depósito:
07.02.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297254

CARVOARIA E VINHOS DO BAIRRO NOVO
DA AMADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 97;
identificação de pessoa colectiva n.º 500523177; depósito:
05.06.2003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

24 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda Ro-
drigues. 1000297250

IURAMIL — PILHAS ELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 330;
identificação de pessoa colectiva n.º 500216983; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 6/010628.

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

Designação do conselho de administração e fiscal único, por deli-
beração de 27 de Abril de 2001, para o triénio 2001-2003.

Francisco Rosado Duarte — presidente;
Alberto Alexandre Pais Pires — administrador-delegado;
Celeste da Conceição Afonso Rebelo Pais Pires — vogal;
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Victor Franco e Lisboa Nunes, SROC — fiscal único;
Maria do Rosário Campanha Albertino, ROC — suplente.

Está conferido.

1 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Dora Fer-
reira. 3000204353

DANIEL & MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 633; identificação de pessoa colectiva n.º 505458632; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Daniel & Madalena, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Praça António dos Santos Coelho, 1, 4.º,
esquerdo, na freguesia da Mina, concelho da Amadora.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
bem assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto social todos os trabalhos de pedreiro.

4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Por deliberação unânime, poderão ser exigidas prestações su-
plementares a todos os sócios, na proporção das suas quotas, até ao
montante global de 5000 euros.

5.º

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

6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a favor de estranhos depende
do consentimento prévio da sociedade, ficando atribuído aos sócios
não cedentes o direito de preferência nas cessões a título oneroso.

7.º

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

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

8.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, desde
que totalmente liberada, sempre que venha a verificar-se algum ou
alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução ou falência dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial ou administrativo, e estiver para se proceder
ou se tenha já procedido à arrematação, adjudicação ou venda judi-
cial;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do contrato
social;

d) Por acordo das partes.
2 — A contrapartida da amortização, no caso das alíneas a), b) e

c) do número anterior, será o valor que para a quota amortizada
resultar do último balanço aprovado se outro não for determinado
por lei.

3 — A contrapartida da amortização será paga no prazo de seis
meses.

Conferida e conforme.

15 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000204352

ATELIER PAULO GOULÃO — ILUSTRAÇÃO E DESIGN,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 893; identificação de pessoa colectiva n.º 505634015; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/011001.

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 Atelier Paulo Goulão — Ilustra-
ção e Design, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Rua de Pinheiro Borges, 8, 3.º,
esquerdo, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é prestação de serviços de desenho,
conceptualização, desenvolvimento e construção de ferramentas de
informação e imagem, na forma de webpages, CD-ROM’s, comércio
electrónico e outros.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota, no valor de
5000 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Lopes Goulão.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

3 — Depende da 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, fica a cargo dos sócios ou não
sócios que vierem a ser designados naquela, ficando desde já nomeado
gerente Paulo Jorge Lopes Goulão.

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

Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos de fiança,
abonações, letras de favor ou em outros actos e contratos estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente permitida entre
os sócios, seus cônjuges ou descendentes. Depende sempre do consen-
timento da sociedade a cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso,
conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, à sociedade e,
em segundo, aos sócios não cedentes, na proporção das quotas de que
ao tempo sejam titulares.

ARTIGO 7.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado em assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesses da
sociedade, não distribuindo lucros.

Conferida e conforme.

15 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000204350
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INÁCIO AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 879/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505620235; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/010927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelas seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Inácio Afonso, L.da, com sede
Largo da Feira, lote 3, 2.º, C, Carenque, freguesia da Mina, concelho
da Amadora.

2 — A gerência, por simples deliberação, pode deslocar a sede den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como abrir
filiais, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação,
em qualquer ponto do País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em empreitadas da construção civil.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A cessão de quotas dependerá do consentimento da sociedade quando
feita a terceiros, tendo em primeiro lugar a sociedade e em segundo
os sócios não cedentes, o direito de preferência.

5.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 — É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade
em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos
estranhos ao objecto social.

Conferida e conforme.

14 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000204349

ABELHA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4900;
identificação de pessoa colectiva n.º 501544208; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 10/980715.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 402 410$ em dinheiro, o artigo 4.º
foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma,

pertencentes uma ao sócio Alberto Lopes Abelha da Conceição e a
outra ao sócio José Carlos Figueiredo Pombal.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 3000204348

DUNA — CONFECÇÃO MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5927;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976930; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 28/011109.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com 144 600$ de reservas livres e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 300 000 euros, totalmente realizado, corres-
pondente à soma de duas quotas iguais de 150 000 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até três vezes o capital social à data da deliberação, nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral convocada para o efeito.
Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade suprimentos gravosos
ou gratuitos de que está a carecer, segundo o regime que for fixado
em assembleia geral, convocada expressamente para o efeito.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 3000204346

PREGÃO — MARKETING, PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 867;
identificação de pessoa colectiva n.º 504166395; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 33/011109.

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

Reforço, redenominação e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 582 410$, em dinhei-

ro, pelos sócios em partes iguais.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em três quotas iguais de 1666,67 euros, uma
de cada um dos sócios, Carlos Alberto Mendes de Sousa, Fernando
José Lança Vilhena de Mendonça e Manuel Serras Leitão da Silva.

2 — Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de 9975,96 euros.

3 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia ge-
ral.

Conferida e conforme.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 3000204344
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