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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
SANTA MARIA DA FEIRA

RODRIGUES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1156/761019; identificação de pessoa colectiva
n.º 500620687; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
930630.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi efectuado o
registo de reforço do capital para 34 700 000$, sendo o aumento de
30 700 000$, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das
suas quotas, da seguinte forma: 15 612 650$ por incorporação de
reservas de reavaliação e 15 087 350$ por incorporação de reservas
livres, e a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção
actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
que constituem o activo da sociedade, é de 34 700 000$, dividido em
três quotas: uma de 20 386 250$, do sócio Manuel Alves Pereira; uma
de 10 843 750$, da sócia Maria de Fátima da Rocha Abreu; e uma de
3 470 000$, da sócia Susana Manuela Abreu Alves Pereira.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Paula Cristina Gon-
çalves da Cunha. 3000132217

BRAGA
BRAGA

GECOMIN � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Largo de São João do Souto, 14 e 15, 2.º,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6476/
990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504674420; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/040129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 5000 euros para 50 000 euros, sendo a
subscrição de 45 000 euros em dinheiro, e a alteração do contrato
quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º e artigo 3.º, que ficam com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GECOMIN � Imobiliária, L.da, e
tem a sua sede no Largo de São João do Souto, 14 e 15, 2.º, desta
cidade.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra, venda, revenda e
permuta de imóveis, loteamentos urbanos, industriais, construção ci-
vil e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor pertencente ao sócio Rui Alberto
de Barros Fernandes.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005138061

VILA NOVA DE FAMALICÃO

ACE.CRONO � ACESSÓRIOS E CRONÓGRAFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7310/040122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505625512; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/
040122.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam:
Que, pela presente escritura, deliberam:
a) Alterar a firma e o objecto social da sociedade;
b) Transferir a sede social para outro concelho;
c) Alterar em conformidade o n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º do pacto

social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação ACE.CRONO � Acessó-
rios e Cronógrafos, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Oliveira
da Costa, 68, loja 2, freguesia de Vermoim, concelho de Vila Nova de
Famalicão.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação,
exportação e representação de relógios, nomeadamente relógios
cronógrafos, artigos de relojoaria e ourivesaria, ferramentas e mate-
rial de limpeza e manutenção para ourivesaria e relojoaria, e ainda de
embalagens para os referidos artigos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004258772

ÉVORA
ÉVORA

IBERA � INDÚSTRIA DE BETÃO, S. A.

Sede: Quinta da Madeira, Estrada Nacional 114, ao Km. 85, Évora

Capital social: 2 000 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1241/
900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502291370; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 21/20040130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a fusão.
Data da deliberação da aprovação: 27 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151908

REDONDO

ALENBIO � AGRICULTURA BIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 258/
20040211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040211.

Certifico que, entre Manuel Augusto Rodeia Espinho, e Maria
Manuela da Cruz Alberto Rodeia Espinho, casados entre si na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída por escritura de 10 de Fevereiro de
2004, a fls. 23 do livro n.º 49-C do Cartório Notarial de Redondo, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALENBIO � Agricultura
Biológica, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Sameiro, Estrada de
Évora, freguesia e concelho de Redondo.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: produção, transformação e
comercialização de produtos de agricultura biológica; compra e venda
de produtos de agricultura biológica; prestação de serviços a empresas
agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas, quando a favor de outras pessoas que
não os sócios, carece do consentimento da sociedade, a qual em pri-
meiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo lugar, gozam do
direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao triplo do capital social, na proporção das respectivas partici-
pações sociais.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, é exercida por sócios
ou não sócios e nomeada em assembleia geral, com dispensa de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme venha a ser deliberado.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente, ficando desde já nomea-
dos gerentes, ambos os sócios.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lurdes Maria Dias
Pereira. 2001859198

FARO
VILA DO BISPO

ALGARSAFARI � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Casa do Povo, 2, Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 12 500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 262/231002; identificação de pessoa colectiva n.º 506064034;
data do depósito: 031104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2004352787

GESTARVI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, 82, Budens, concelho de Vila do Bispo

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 240/011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505345323;
data do depósito: 031105.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2004352795

RAPESCA � SOCIEDADE DE PESCAS E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Rua de Francisco Casimiro Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 24 939,89 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 192/981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504266462;
data do depósito: 030627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

23 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2004352159

LEIRIA
ANSIÃO

PALHACENTRO � COMÉRCIO DE PALHA, L.DA

Sede: Rua da Vila, sem número, na vila e freguesia de Avelar,
Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 561/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504385461; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/040220.

Certifico que, pela inscrição n.º 6, foi efectuada a nomeação de
gerente, de José Almeida da Cruz, casado, Rua da Vila, sem número,
Avelar, Ansião, em 31 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Batista Graça. 2006165380

LISBOA
CASCAIS

J. SALVATERRA � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 858 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/031230.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de J. SALVATERRA �
Ourivesaria, L.da, tem a sua sede na Alameda de São Marcos, Centro
Comercial de São Marcos, loja 29, Cacém, freguesia deste concelho
de Sintra.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de ourivesaria.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas de 12 500 euros cada uma
e uma de cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade e a sua administração fica a cargo de am-
bos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária
a assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos.

§ 1.º Os gerentes ficam dispensados de caução e poderão exercer a
gerência com remuneração ou sem ela, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ 2.º A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para
os efeitos do artigo 252.º, n.º 6 do Código das Sociedades Comerciais.
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5.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os só-
cios podem fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer nos
montantes e condições que forem estipuladas em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas a estranhos fica
dependente de autorização da sociedade, que tem o direito de prefe-
rência na aquisição em primeiro lugar, cabendo este direito em segun-
do lugar aos sócios.

7.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota que seja penhorada,
arrestada ou que por outra forma fique sujeita a apreensão ou venda
judicial, e ainda por acordo com o titular.

8.º

Por morte, interdição ou inabilitação de um sócio a sociedade con-
tinuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou representante
legal do interdito, nomeando aqueles um de entre si que a todos re-
presente na sociedade, enquanto se mantiver indivisa a quota.

9.º

Quando a lei não estabelecer outros prazos e formalidades, a con-
vocação das assembleias gerais, far-se-á por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com 15 dias, pelo menos, de antecedência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005761567

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BANCO POSTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 260/20010716; identificação de pessoa colectiva
n.º 504827049; data: 20020618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954160

AZULARTE � AZULEJARIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 142/790126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500769605; data: 20020618.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005954152

ARNALDO & OLIVEIRA, COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 287/780608; identificação de pessoa colectiva
n.º 500769192; data: 20020619.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2006326406

ARTUR & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 080/611205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501213407; data: 20020619.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2006326392

ANTÓNIO & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 935/19750408; identificação de pessoa colectiva
n.º 500313695; data: 20020619.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2006326384

DIAS DA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 214/640903; identificação de pessoa colectiva
n.º 500523894; data: 20020619.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2006326376

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FACILCAR � ALUGUER, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 632/880531; identificação de pessoa colectiva
n.º 502014445; inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 13/
20001026.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, por delibe-

ração de 30 de Março de 2000, para o quadriénio de 2000-2003.
Conselho de administração:
Presidente: Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros.
Vogais: Mário Manuel Tovar Martins da Silva, divorciado, Estrada

Nacional 249/4 ao Km. 5.9, Trajouce EC, Carcavelos; e Jorge Ma-
nuel dos Santos Nunes Caetano, casado, Rua Nova de São Mamede,
28, Lisboa.

Fiscal único efectivo: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

Suplente: Carlos Alberto Domingues Ferraz, revisor oficial de con-
tas.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000131104

LOURES

SANTOS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2535;
identificação de pessoa colectiva n.º 500659966; averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 6 e 7/940216.

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 1992, exarada de
fls. 102 a fls. 104 do livro n.º 563-E, do Cartório Notarial de Loures,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerentes.
Gerentes: José Luís Marques da Costa, e Manuel Floriano Lameiro

Tocha.
Causa: renúncia.
Data: 13 de Maio de 1992.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: corpo do artigo 5.º, e o artigo 6.º, que passam a

ter a seguinte redacção:
5.º

A gerência dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes, e para que a sociedade
fique validamente obrigada em todos os seus actos e contratos, são
sempre necessárias as assinaturas de dois gerentes em conjunto.

6.º

Quando a lei não exija formalidades especiais, as reuniões da
assembleia geral, serão convocadas por cartas registadas, com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

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

Está conforme o original.

24 de Agosto de 1998. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
3000129127

A BOUBELA � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E CARPINTARIA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 012;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903341; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9/981109.

Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 1998, exarada de
fls. 144 a fls. 145 v.o, do livro n.º 107-L, do Cartório Notarial da
Amadora, foram alterados os artigos 4.º (corpo) e 5.º do contrato
social, que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

A sociedade tem sede na Rua da Fonte das Lágrimas, Vivenda Antão,
Serra da Luz, freguesia da Pontinha, concelho de Loures.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 600 000$,
dividido em três quotas: uma quota de 200 000$ e outra de 100 000$,
pertencentes ao sócio Jorge Pires Antão; e a outra de 300 000$,
pertencente ao sócio Armandino Pires Antão.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 1999. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
3000131056

A BOUBELA � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E CARPINTARIA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 012;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903341; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 8/981109.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência.
Gerente: Isidro Falcão Miguel.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Setembro de 1998.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 1999. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
3000131057

PORTO
FELGUEIRAS

RILIX � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 733/
890512; identificação de pessoa colectiva n.º 502160357; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 20/060104.

Certifico que, foi aumentado o capital de 498 797,90 euros para
648 797,90 euros, com a quantia de 150 000 euros, realizado em di-
nheiro, tendo sido alterado o artigo 4.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
648 797,90 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
324 398,95 euros, pertencendo uma ao sócio Mário Sérgio de Olivei-
ra Ribeiro, e outra ao sócio José Luís Pereira Mendes.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398342

MAIA

M. ADÍLIA RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 876/
20040212; identificação de pessoa colectiva n.º 506821528; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040212.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato, cujo extracto é o seguinte, e registada pela
apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Adília Rodrigues, Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa de Fernando Namora, 48, 7.º,
direito, freguesia de Pedrouços, concelho da Maia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na produção, comercialização, importação,
exportação e representação de produtos alimentares, bebidas e regionais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, será exercida pela sócia ou não sócios, fi-
cando desde já nomeada gerente, ela sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2004508540
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PORTO � 1.A SECÇÃO

CARCERO BOUTIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 213/850904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501364285; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/
20031216; pasta n.º 19 385.

Certifico que, por escritura de 16 de Outubro de 2003, no 2.º Car-
tório Notarial do Porto, foi aumentado o capital com 95 000 euros
em dinheiro subscrito em partes iguais por ambos os sócios, ficando
alterado o artigo 3.º do contrato, ficando em consequência com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
correspondente à soma de duas quotas de 50 000 euros cada, uma de
cada um dos sócios, Augusto Carlos Teixeira Félix, e Maria do Carmo
Pereira da Costa.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051531

ACURAR � ASSISTÊNCIA DE SAÚDE NO DOMICÍLIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7346/990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504435736;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 24/20031216; pasta n.º 7346.

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

Sede: deslocada para a Rua de Camões, 218, s/l, sala 1, freguesia de
Santo Ildefonso, Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051558

ALBANO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8349/991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504573411;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20031216; pas-
ta n.º 8349.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051566

AVANGAR � EUROMERCADO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 942/721116; identificação de pessoa colectiva

n.º 500039097; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/
20031217; pasta n.º 21 320.

Certifico que, por escritura de 17 de Novembro de 2003, no Car-
tório Notarial de Paços de Ferreira, na sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Novembro de 2003.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051574

CACIMBUS � SOCIEDADE COMERCIAL DE ALGODÕES
E LÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 884/861016; identificação de pessoa colectiva
n.º 501727841; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: Of. 4/20031211; pasta n.º 8317.

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2003, no 3.º Cartório
Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Teresa Maria Lavrador Ribeiro
de Freitas, por renúncia, em 2 de Junho de 2003.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051477

BUSINESS MANAGEMENT � CONSULTORES
EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7846/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504445448;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031211; pasta
n.º 7846.

Certifico que, por escritura de 24 de Novembro de 2003, no 5.º
Cartório Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes registos:

Dissolução de sociedade.
Prazo para a liquidação: três anos a partir de 31 de Outubro de 2003.

Foi designado liquidatário: José Paulo Magalhães Alves de Sá, em
24 de Novembro de 2003.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2000812228

AMORIM & LOPES � COMÉRCIO DE PEIXE E FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 907/20031211; identificação de pessoa colectiva
n.º 506671216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20031211; pasta n.º 12 907.

Certifico que, por escritura de 10 de Novembro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial de Vila do Conde, foi constituída a sociedade em
epígrafe, entre Henrique Fernando Barbosa Lopes, e Maria do Céu
Peixoto Amorim Lopes, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Amorim & Lopes �
Comércio de Peixe e Frutas, L.da, e tem a sua sede na Praça da
Corujeira, 290, da freguesia da Campanhã, do concelho do Porto.
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2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de peixes, fru-
tas e legumes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Henrique Fernando
Barbosa Lopes, e Maria do Céu Peixoto Amorim Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios gozam do direito de preferência, na cessão total ou
parcial de quotas, a favor de estranhos à sociedade.

2 � Para esse efeito, o sócio que pretenda ceder a sua quota deve
comunicar o facto à sociedade e a todos os sócios, por carta registada
com aviso de recepção, na qual indique todos os elementos essenciais
do negócio.

3 � A gerência depois de recebida a comunicação referida no nú-
mero anterior, deve convocar uma assembleia geral, a ter lugar no
prazo de 60 dias, na qual os pretendentes devem desde logo declarar
que pretendem exercer o seu direito.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou mais gerentes,
conforme deliberação da assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios, obrigan-
do-se a sociedade em todos os seus actos e contratos, com a assina-
tura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, de e para a sociedade, assim
como tomar de arredamento ou trespasse quaisquer locais ou estabe-
lecimentos, bem como celebrar contratos de locação financeira.

4 � Fica absolutamente interdito aos gerentes assumirem em nome
da sociedade quaisquer obrigações alheias ao objecto e interesses so-
ciais, nomeadamente, em fianças, abonações, avais ou letras de favor.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer decisão de autoridade judicial ou adminis-

trativa, o respectivo titular não possa dispor livremente da quota;
c) Quando, por morte de um sócio, os herdeiros não nomeiem um

representante, no prazo de 60 dias a contar da data do falecimento,
por carta registada com aviso de recepção, dirigida à sociedade;

d) Quando, em processo de partilha judicial ou extrajudicial, a quo-
ta venha a pertencer a um não sócio.

2 � A contrapartida da amortização será igual ao valor nominal
da quota, salvo o regime legal imperativo diverso e será paga em moldes
a definir pela assembleia geral, não podendo o prazo de pagamento
exceder três anos.

3 � A amortização torna-se eficaz logo que comunicada ao titular
da quota ou ao representante daqueles que sobre ela detenham direi-
tos, por carta registada expedida com aviso de recepção, em que se
declare que o capital respectivo, ou a primeira prestação do paga-
mento definido pela assembleia geral, foi posto ao dispor do beneficiário
ou beneficiários na sede social.

4 � A assembleia geral pode deliberar que a quota figure no balan-
ço como quota amortizada e bem assim, criar uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � O sócio que pretenda exercer o seu direito à informação de-
verá solicitar à sociedade, por escrito, as informações desejadas, indi-
cando com precisão o fim a que se destinam, bem como declarar se
pretende consultar documentos ou inspeccionar os bens sociais.

2 � A sociedade deverá satisfazer o pedido de informação no pra-
zo de 30 dias a contar da data da recepção do respectivo documento.

3 � Em igual prazo a sociedade deve indicar ao sócio requerente
dia e hora para os fins do referido, na segunda parte do n.º 1 deste
artigo.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral poderá deliberar por maioria simples dos votos
correspondentes ao capital, qual a regra a seguir quanto à distribuição

dos lucros aos sócios, mesmo quando inferior a metade do lucro do
exercício que, nos termos da lei, seja distribuível.

A gerência pode desde já efectuar o levantamento das entradas de
capital social depositado, para fazer face às despesas inerentes à cons-
tituição e registo da sociedade, bem como à aquisição de equipamento
para a sociedade, instalações e materiais para a prossecução do objec-
to social.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002314420

ACTIGEST � LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 681/921019; identificação de pessoa colectiva n.º 502859202;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 12/20031211; pasta
n.º 681.

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2003, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a partir de 10 de Dezembro de

2003.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051507

CANCELLIERE & COSTA � PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 908/20031212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506759032; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031212; pasta n.º 12 908.

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2003, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
entre Francesco Cancelliere, e Bartolomeu de Oliveira Costa, cujo
contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cancelliere & Costa � Projectos
de Arquitectura, L.da, e tem a sua sede na Rua de Guilermina Suggia,
224, sala 4, freguesia de Paranhos, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração e desenvolvimento
de projectos de arquitectura, engenharia, planeamento urbano, design,
paisagismo e restauro, acompanhamento, fiscalização e execução de
obras relacionadas com a actividade principal, compra e venda de
imóveis, compra e venda de bens móveis e materiais de construção
civil, compra e venda de obras de arte (pintura, escultura, fotografia),
formação profissional no âmbito do desenho técnico, informática,
arquitectura e construção civil, elaboração, publicação e comércio de
literatura diversa relacionada com a actividade da empresa, realização
de congressos e outros eventos culturais com fins lucrativos no âm-
bito da mesma actividade social, aquisição, desenvolvimento e
comercialização de aplicações informáticas no âmbito da actividade
da empresa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
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de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Francesco
Cancelliere, e Bartolomeu de Oliveira Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 22 500 euros, desde que a
chamada seja deliberada por unanimidade dos votos representativos
de todo o capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, compete a um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes, ambos os sócios.
3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-

tos, com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, onerosa ou gratuita a não sócios e como tais se
considerando os referidos na parte final do n.º 2 do artigo 228.º do
Código das Sociedades Comerciais, depende do consentimento prévio
da sociedade, que terá sempre o direito de preferência que, em segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos se-
guintes:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por morte, interdição ou inabilitação permanente do titular;
c) Cessão não autorizada;
d) Exclusão ou exoneração de um sócio;
e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
f) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Em caso de arresto, penhora, falência e em qualquer providên-

cia judicial ou administrativa, em que a quota possa mudar de titular
contra a sua vontade.

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

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

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051515

ABÍLIO GUIMARÃES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 954/751218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500305056; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 2/20031205; pasta n.º 9938.

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

Cessação de funções de gerente de Teresa Maria de Oliveira
Coutinho Carneiro, por renúncia-carta, de 17 de Outubro de 2003.

É o que cumpre certificar.

10 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051418

CMA � COMÉRCIO DE MOLDURAS ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5321/970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503880671;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 9-12/20031205; pasta n.º 5321.

Certifico que, por escritura de 9 de Setembro de 2003, no 7.º Cartó-
rio Notarial do Porto, foi aumentado o capital com 12,02 euros em
dinheiro subscrito pelo sócio, Valdemar de Jesus Cadinha, alterando o
artigo 3.º e o n.º 1 do 4.º do contrato, ficando em consequência com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas: uma
de 3753,01 euros, pertencente ao sócio Valdemar de Jesus Cadinha; e
outra de 1246,99 euros, pertencente ao sócio José Pereira da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Valdemar de Jesus
Cadinha, já nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para vincular a sociedade.

Mais certifico que, foi registada a cessação de gerentes de Aníbal
Antero Chéu, e Luís Manuel Abreu da Cunha e Melo, por renúncia,
em 9 de Setembro de 2003.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051426

FARDÊTA � CONFECÇÃO DE ROUPAS DE TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 537/870316; identificação de pessoa colectiva n.º 501690697;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20031209; pasta n.º 6701.

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

Sede: deslocada para a Rua do Vale Formoso, 278, freguesia de
Paranhos, Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051434

FERNANDO SEQUEIRA AMARAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 672/700401; identificação de pessoa colectiva n.º 500112894;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 13 e 14/20031209; pasta n.º 17 305.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerentes de Jorge Augusto Paixão Sequeira
Amaral, e Maria da Luz Paixão Sequeira Amaral Antunes, por renún-
cia-carta, de 27 de Junho de 2003.

Designação de gerentes de Anabela Alves Costa Ferreira da Silva, ca-
sada, residente na Travessa das Alvarinhas, 37, Rio Tinto; Jorge Manuel
Ramos Lima, casado, residente na Rua de Medancelhe, 808, rés-do-chão,
esquerdo, Rio Tinto; e Maria Fidélia Bastos da Silva Ferreira, casada,
residente na Rua da Agudela, 67, 1.º, direito, Lavra, Pampelido.

Data: 30 de Junho de 2003.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051450
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CONFIS � ASSISTÊNCIA CONTABILÍSTICA E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 796/921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502894750;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20031209; pasta n.º 796.

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

Sede: deslocada para a Rua do Relógio, 189, freguesia de Paranhos,
Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051442

DUOMARKETING � SERVIÇOS TELEMARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 540-A/20030120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506439305; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/20031210; pasta n.º 12 540-A

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

Sede: deslocada para a Rua do Progresso, 436, 2.º, sala B, freguesia
de Perafita, Matosinhos.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051469

CLÍNICA DENTÁRIA DA CARVALHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 1182/
881219; identificação de pessoa colectiva n.º 502078723; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 12/20031202; pasta n.º 1182.

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital com 7500 euros
em dinheiro, alterando o artigo 3.º do contrato, ficando em
consequência com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
12 500 euros e está dividido em duas quotas: uma de 250 euros, que
pertence ao sócio Constantino Guedes de Sousa; e outra de
12 250 euros, que pertence à sócia Laura Maria Martins de Sousa.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051388

CLÍNICA DERMATOLÓGICA DR. ANTÓNIO G. MASSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1554/930915; identificação de pessoa colectiva n.º 503065439;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20031205; pasta n.º 1554.

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

Sede: deslocada para a Rua de Álvares Cabral, 153, freguesia de
Cedofeita, Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004051400

PORTO � 3.A SECÇÃO

DOURADO & DOURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 724/820712; identificação de pessoa colectiva n.º 501314571;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 13/20040127.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408502

JOÃO DUARTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 662; identificação de pessoa colectiva n.º 501806776;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20040127.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua Custió, 3067, 1.º, Leça do
Balio, Matosinhos.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408510

EM RELEVO PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8063/990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504325833;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1 e à inscrição n.º 9; nú-
meros e data das apresentações: 3, 4, 7, 8 e 9/20040127.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções dos gerentes André Wolfgang Correia de Melo
Pregitzer, e Francisco José Gonçalves Nóvoa, em 28 de Outubro de
2003, por renúncia.

Cessação de funções do gerente Paulo Manuel Pinto de Jesus, em
28 de Outubro de 2003, por renúncia.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, n.º 1, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5100 euros e
corresponde à soma de três quotas: duas iguais de 2040 euros cada,
uma de cada uma das sócias, Maria Lúcia Vieira de Oliveira Nóvoa, e
Maria Elsa de Pinho Correia de Melo Aguiar; e outra de 1020 euros,
da sócia Maria do Carmo da Silva Cardoso Pereira Costa Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todas as sócias, Maria
Lúcia Vieira de Oliveira Nóvoa, Maria Elsa de Pinho Correia de Melo
Aguiar, e Maria do Carmo da Silva Cardoso Pereira Costa Reis, desde
já nomeadas gerentes.
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Mais certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Mudança de sede para a Rua dos Fogueteiros, 234, Custóias,

Matosinhos.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408537

SHOPLÁS � MATÉRIAS PRIMAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 485; identificação de pessoa colectiva n.º 505044277;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20040128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Álvaro Castelões, 821,
1.º, sala 1.6, Matosinhos.

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

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408596

IMOCOMPLEX � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 580/20000214; identificação de pessoa colectiva n.º 504805584;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20040128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2003.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408588

3 J � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 290/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504796291;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20040128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente José Francisco de Sousa Rodrigues,
em 1 de Janeiro de 2004, por renúncia.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408570

DAÍ XING XU � ARTIGOS DE BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 16 229/
20040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506759008 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Daí Xing Xu � Artigos de Bazar, L.da,
tem a sua sede na Rua de França Júnior, 64, freguesia e concelho de
Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho,

podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras depen-
dências.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de grande varieda-
de de mercadorias. Artigos de bazar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma quota no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Xu Jianyong; outra quota
no valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia Ye Xiuhua; e
outra quota no valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Ye
Jianhao.

4.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios, bem como a sua
divisão, ficando desde já dispensado o consentimento especial da so-
ciedade para as divisões porventura necessárias.

A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade fi-
cando neste caso, atribuído a esta em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral fica afecta ao sócio Ye Jianhao, desde já
nomeado gerente, ou a quaisquer outros que possam vir a ser nomeados
gerentes em assembleia geral.

§ único. Em ampliação dos poderes normais da sua competência, a
gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender quaisquer veículos automóveis para e
da sociedade;

b) Comprar quaisquer bens móveis, mesmo pelo sistema leasing ou
outro, nas condições e termos acordados;

c) Tomar de arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimento
comercial ou industrial para e da sociedade.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo e
fora dele, activa e passivamente, é suficiente a intervenção ou assi-
natura de um gerente.

7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
valor de 25 000 euros, e pelos mesmos podem ser feitos à sociedade
os suprimentos de que esta necessitar, nas condições deliberadas em
assembleia geral.

8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Ocorrendo falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Quando a quota seja penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outro procedimento judicial;
d) Quando a quota seja objecto de venda em processo judicial, ad-

ministrativo ou fiscal;
e) Se em caso de partilha, por divórcio ou separação judicial, a

quota deixar de pertencer ao sócio.
§ 1.º O valor da quota a amortizar, quando ocorra qualquer dos casos

previstos no corpo deste artigo, será o que resultar de um balanço
especialmente elaborado para o efeito.

§ 2.º Considerar-se-á feita a amortização, mediante o pagamento
ou consignação em depósito da respectiva importância.

9.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de morte de um dos sócios a mesma continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, que entre si nomea-
rão um que a todos represente. E no caso de interdição continuará
com os sócios capazes e o sócio interdito, representando este por
quem de direito.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei pres-
crever outras formalidades.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408561
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JOSÉ DA SILVA RODRIGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 195; identificação de pessoa colectiva n.º 500159882;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20040128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Brito Capelo, 494,
Matosinhos.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408553

SNC � SISTEMAS DE CONTROLO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8442; identificação de pessoa colectiva n.º 503908444;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 1/20040128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Joaquim Ribeiro, 80,
Custóias, Matosinhos.

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408545

ACS � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 227/20040127; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20040127.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Sérgio
Manuel Ferreira Silva, e Augusto Cândido Pinheiro Silva, e foi efec-
tuado o registo do contrato de sociedade, cujos artigos são os seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACS � Consultadoria de Gestão, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Travessa de Santos Dias, 109, fre-
guesia de São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar filiais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em prestação de serviços gerais, predomi-
nantemente a empresas, outsorcing, selecção, recrutamento e forma-
ção de recursos humanos, acções de marketing e promoção de produ-
tos, serviços e entidades, assessorias comerciais e consultadoria de
gestão.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em quaisquer tipos de sociedades ainda
que com objecto diferente do seu, reguladas ou não por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Sérgio Manuel Ferreira
da Silva; e uma com o valor nominal de 2000 euros, pertencente ao
sócio Augusto Cândido Pinheiro Silva.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica a cargo de
um ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � Ficam designados gerentes os sócios, Sérgio Manuel Ferreira

Silva, e Augusto Cândido Pinheiro Silva.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento expresso
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, e em segundo, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Quando, por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

separação de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a
pertencer ao seu titular;

c) Sendo decretada a interdição ou inabilitação do seu titular;
d) Em caso de arrolamento, arresto, penhora, dação em penhor, in-

clusão em massa falida ou insolvente ou, por qualquer outra forma, sujei-
ta a venda forçada ou subtracção ao poder de disposição do seu titular;

e) Em caso de cessão a estranhos contra o disposto no artigo 7.º
deste contrato.

§ 1.º Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é:

a) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas b) e c), o valor da liquidação da quota

determinado, pela sociedade, nos termos do artigo 1021.º do Código
Civil, com referência ao momento da deliberação;

c) Nos casos das alíneas d) e e), o valor nominal sem qualquer
acréscimo.

§ 2.º O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em quatro prestações semestrais e iguais, salvo o precei-
tuado em disposições legais imperativas.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002589755

GUEDES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 462/2000125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504784676; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 15 a 17/20040127.

Certifico que, cessou as funções a gerente Maria Irene Gonçalves
Machado, por renúncia, em 17 de Novembro de 2003; e que foi no-
meada gerente, Maria Alice Manso Dias, em 17 de Novembro de 2003.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002589763

VIAJAR NO ESTILO � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 825/20001114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505130890; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e à inscrição n.º 8; números e datas das apre-
sentações: 6, 8/20040119 e 13/20040130 (omitida em 20040119).

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções da gerente Ana Leão Mota, em 20 de No-
vembro de 2003, por renúncia.

Cessação de funções do gerente Jorge João Abreu Faria, em 20 de
Novembro de 2003, por renúncia.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas, sendo uma de 2525 euros,
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uma de 1750 euros, uma de 475 euros, e uma de 250 euros, todas
pertencentes ao sócio Albino Justino da Silva Coutinho Mota.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunerados
ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Albino Justino da Sil-
va Coutinho Mota.

3 � Para obrigar validamente 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, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 2004408243

MAIA MOREIRA & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 498/20000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504811339;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20040119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Janeiro de 2004.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 2004408251

SISCASA � PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 141/20031124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503739138; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 17/20030119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua do Progresso, 436, 2.º, sala
B, Perafita, Matosinhos.

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

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408260

ATMSISTEMAS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.
(anteriormente ATMSAÚDE � SISTEMAS

DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 187/20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505345978;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 1.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATMSISTEMAS � Sistemas de
Informação, S. Α., e tem a sua sede na Rua do Barroco, 214-C, fre-
guesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.

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

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408286

FÁTIMA RAPOSO & FERNANDA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 915/20030715; identificação de pessoa colectiva
n.º 506646513; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/20040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua Central do Seixo, 619, 2.º,
direito, São Mamede de Infesta, Matosinhos.

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

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408308

ESCOLA DE BAILADO PAULA & FÁTIMA JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6543; identificação de pessoa colectiva n.º 503560200;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de São Gens, 3.378-F, Se-
nhora da Hora, Matosinhos.

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

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408316

CONSTRUPENHA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 217/20040121; identificação de pessoa colectiva n.º 503147680;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/20010121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação CONSTRUPENHA � Socie-
dade de Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Ponte Velha,
1182, freguesia de Custóias, concelho de Matosinhos.

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

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408324

MOISÉS & DIAS � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 225/20040126; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20040126.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Moisés
Dias da Silva, e Maria Teresa Dias da Silva Couto, e foi efectuado o
registo do contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, contendo os artigos do contrato social, por
que vai reger-se a sociedade constituída sob a firma Moisés &
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Dias � Rochas Ornamentais, L.da, com sede na Rua Nova de São
Gens, 320, freguesia de Custóias, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Moisés & Dias � Rochas Orna-
mentais, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de São Gens, 320, freguesia de
Custóias, concelho de Matosinhos.

§ único. A sociedade exercerá a actividade do seu escopo social em
estabelecimento situado no mesmo local da referida sede, ou noutro
ou outros que entretanto venham a pertencer-lhe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a transformação, colocação e
comercialização de rochas ornamentais, nacionais e estrangeiras.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado pelas seguintes quotas: uma quota no valor no-
minal de 5000 euros, titulada por Moisés Dias da Silva; e uma quota
no valor nominal de 5000 euros, titulada por Maria Teresa Dias da
Silva Couto.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar as quotas dos seus sócios, nas seguintes
condições:

1 � Por acordo com o sócio.
2 � Quando a quota seja cedida, adjudicada ou constituída em cau-

ção com violação do disposto neste pacto social.
3 � Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade,

impedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pacto
social.

4 � Quando for declarada judicialmente reconhecida a situação de
insolvência do sócio.

5 � Quando transitar em julgado sentença que declare o sócio in-
terdito.

6 � Quando os sucessores de um sócio falecido, ou o curador de
um sócio declarado judicialmente inabilitado, declararem não desejar
permanecer na sociedade.

7 � Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada ou
sujeita a providência judicial ou legal de qualquer espécie, e o titular
dela não obtenha o levantamento dessa apreensão judicial no prazo
de 60 dias após a data em que esta ocorreu.

ARTIGO 6.º

É proibido aos sócios constituir as suas quotas em garantia ou cau-
ção de qualquer obrigação, sem o prévio consentimento escrito da
sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes, com dispensa de caução e com a remuneração que
lhes for fixada em assembleia geral, competem os mais amplos pode-
res para a gestão dos negócios sociais e a representação da sociedade
em juízo e fora dele, activa e passivamente, compreendendo todos os
que a lei não reserva à competência da assembleia geral.

§ único. A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos ge-
rentes e deve ser feita por meio de carta registada, expedida com a
antecedência mínima de 15 dias, quando a lei não exigir outra forma-
lidade ou prazo mais longo.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal, quando devida;
b) Constituição ou reforço de outras reservas do interesse da so-

ciedade, se assim for deliberado pela assembleia geral;
c) Distribuição do remanescente, se o houver, pelos sócios.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002589712

TCM � TRANSPORTES CLÁUDIO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6084; identificação de pessoa colectiva n.º 503473421;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20040123.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua da Água Viva, 65, frente-Q,
Leça do Balio, Matosinhos.

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

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408448

MI D� MÚSICA � MANAGEMENT E PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 458/20000821; identificação de pessoa colectiva n.º 505078104;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408421

MINI MERCADO PRAIA ANGEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 220/20040122; identificação de pessoa colectiva
n.º 506626792 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mini Mercado Praia Angeiras, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Quinta de Calvelhe, 700,
na freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de au-
torização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto mini mercado. Venda a retalho de
produtos de utilidades para o lar.

ARTIGO 4.º

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 cada, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Sara Cristina da Silva Barbosa, e Maria Elisabete Ribeiro Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta a ambas as sócias, desde já
nomeadas gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada pela assinatura de qualquer uma das
gerentes nomeadas.

3 � A gerência pode comprar, trocar e vender bens móveis, para
e da sociedade, vender e comprar veículos automóveis.
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ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcialmente, bem como a sua
divisão, é livre entre os sócios.

2 � A cessão a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade, à qual em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em
segundo lugar, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando em qualquer processo judicial, administrativo ou fiscal,

se proceder a arresto, penhora, arrematação, arrolamento, adjudica-
ção ou venda das quotas ou parte delas;

c) Havendo justa causa para a exclusão de um dos sócios, quer por
violação das obrigações emergentes do presente contrato social, quer
nos termos da lei geral;

d) A quota amortizada pode figurar no balanço como quota amor-
tizada, podendo por posterior deliberação dos sócios, ser criada uma
ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e destinadas a serem
alienadas a sócio ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada com aviso de recepção expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

2 � A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408391

MAGUIDENT � CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 219/20040122; identificação de pessoa colectiva
n.º 506809099 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MAGUIDENT � Clínica Médico-
-Dentária, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Ramalho, 494,
freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência,
bem como poderá a gerência abrir e encerrar agências, filiais, delega-
ções, sucursais ou outras formas de representação, em território na-
cional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a medicina dentária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Miguel Rodrigues Cal-
deira da Rocha, e Miguel de Sousa Campos Soares.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 10 000 euros.

4.º

A cessão de quotas é livre entre sócios. Relativamente a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo os sócios não cedentes,
o direito de preferência em primeiro lugar, e a sociedade em segundo.

5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos dois sócios.

2 � Poderão no entanto, vir a ser nomeados gerentes pessoas
estranhas à sociedade, bastando para tanto acta que o delibere e os
nomeie.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

4 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um só
gerente.

5 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos
aos negócios sociais, nomeadamente, em fianças, abonações, letras
de favor.

6 � Os gerentes que infringirem o disposto no número anterior,
responderão pessoal e solidariamente pelos prejuízos decorrentes da
infracção.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408383

MARIA ISABEL & VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 735/881103; identificação de pessoa colectiva n.º 502057483;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
20040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções da gerente Maria Isabel Teixeira de Sá Carnei-
ro, em 30 de Maio de 2003, por renúncia.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408359

JOVIAUMA � PARQUE DE DIVERSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 978/991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504312626;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20040119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Recondução dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2003-2006.

Data da deliberação: 23 de Outubro de 2003.
Administrador único: António Augusto de Freitas Batista, casado,

com domicílio profissional na Rua do Progresso, 436, freguesia de
Perafita, concelho de Matosinhos.

Fiscal único efectivo: Duarte Nuno & Teixeita Pinto, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Duarte Nuno Cardoso
de Amorim Pinto, com sede na Rua do Campo Alegre, 1306, 3.º, sala
303, no Porto.

Fiscal único suplente: Fernando Manuel Teixeira Pinto, revisor
oficial de contas, casado, com domicílio profissional na Rua do Cam-
po Alegre, 1306, 3.º, sala 303, no Porto.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408340

TRANSIÇÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 932/20010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505191237;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Nomeação do gerente: Artur Armando Mota Silva, divorciado.
Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2003.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408332



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 78 � 1 de Abril de 20047280-(18)

TAIT PORTUGAL � TRANSITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 736/770421; identificação de pessoa colectiva n.º 500663122;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 1/20040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Redução do capital, aumento de capital e alteração do contrato.
Quantia a que ficou reduzido: 2994 euros.
Data da deliberação: 30 de Outubro de 2003.
Aumento de 247 005 euros em dinheiro, subscrito pelos accionis-

tas e representado por 49 500 acções.
Artigo alterado: 4.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 249 999 euros, encontrando-se subscrito
e realizado, e é dividido em 50 100 acções ordinárias, cada uma com
o valor nominal de 4,99 euros.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).
4 � (Mantém-se).
5 � (Mantém-se).

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

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408375

COLL INTERNACIONAL � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
TÊXTEIS E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4110/940120; identificação de pessoa colectiva n.º 503189251;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040123.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital e alteração do contrato.
Aumento de 1 197 114,95 euros em dinheiro, subscrito pela nova

sócia CUSTOITEX � Custóias Têxtil, L.da, com sede na Rua da Cal,
95, Custóias, Matosinhos.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 246 994,73 euros.
Sócios e quotas:
Henrique Barbosa Morais, com 39 903,83 euros.
Rosa Natércia Fontes Soares Carneiro Morais, com 5486,78 euros.
Henrique Nelson Carneiro Morais, com 1496,39 euros.
Sandra Raquel Carneiro Morais, com 1496,39 euros.
Mónica Andreia Carneiro Morais, com 1496,39 euros.
CUSTOITEX � Custóias Têxtil, L.da, com 1 197 114,95 euros.

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

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004408456

TROFA

FORMAS � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3983/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504129210;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 15, 16, 17 e 18/20040206.

Certifico que, José Manuel de Sousa Maia, cessou as funções de
gerente, em 23 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Mais certifico que a sociedade supra, alterou o contrato quanto aos
artigos 2.º e 3.º e corpo do artigo 5.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na fabricação de móveis de cozinha, casa
de banho e mobiliário de madeira, comércio por grosso e a retalho de

móveis, artigos de mobiliário, artigos de iluminação, decoração e ou-
tros artigos para o lar, confecção de artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
190 000 euros, representado por quatro quotas: uma do valor nomi-
nal de 140 600 euros, pertencente ao sócio Fernando Amaro de Oli-
veira; uma de 30 400 euros, pertencente à sócia Ana Maria Maia Pinhei-
ro Oliveira; e duas do valor nominal de 9500 euros cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Sérgio Paulo Trocado Castanho, e Rui Pedro
Maia Pinheiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios
Fernando Amaro de Oliveira, e Ana Maria Maia Pinheiro Oliveira,
sendo suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os actos e contratos.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000023827

ECOTROFA � CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5897/
040107;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20040107.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Carla
Lucília de Sousa Azevedo, que se rege pelo seguinte contrato:

Averbamento n.º1: O objecto social consiste exactamente em «ser-
viços de contabilidade e administrativos a empresas e particulares;
consultadoria económico-financeira e de gestão; elaboração de pro-
jectos de investimento». Assim se rectificando o simples erro de es-
crita havido no texto do artigo 2.º do pacto social, e revelado pelo
contexto do acto, designadamente pelo certificado de admissibilidade
da firma ou denominação, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, em 15 de Dezembro de 2003, cuja oportuna exibição está
referenciada no final desta escritura e hoje foi repetida perante mim.

Constituição de sociedade

No dia 7 de Janeiro de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, respectivo Notá-
rio licenciado, Rui Jorge Pereira Mendes, compareceu como
outorgante:

Carla Lucília de Sousa Azevedo, solteira, maior, natural da fregue-
sia de Bougado (Santiago), concelho de Santo Tirso, residente na Rua
do Poeta António Correia de Oliveira, 34, Bougado (São Martinho),
Trofa, titular do bilhete de identidade n.º 10592687, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 3 de Dezembro de 2001,
contribuinte fiscal n.º 216468442.

Verifiquei a identidade da outorgante em face da exibição do refe-
rido documento de identificação.

E pela outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ECOTROFA � Contabilidade,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Indústrias, 322, freguesia de
Bougado (Santiago),concelho da Trofa.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de contabilidade e administra-
ção de empresas particulares; consultadoria económica, financeira e
de gestão; elaboração de projectos de investimento.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.
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2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, será exercida pela sócia ou não sócios, fi-
cando desde já nomeada gerente, ela sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000023223

QUEIRÓS & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5912/
040204;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20040204.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Manu-
el de Queirós Rodrigues Cruz, e Adriano Ilídio dos Santos Nogueira,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Queirós & Nogueira, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Alfredo da Costa Peniche, 43, 1.º, sala 3, freguesia
de São Martinho Bougado, concelho da Trofa.

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 compra e venda de bens imó-
veis. Exploração de gabinete de engenharia. Instalações eléctricas,
designadamente instalação de cablagens para telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre o 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
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;

c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem o prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em duas pres-
tações iguais e semestrais, com vencimentos de seis meses e um ano,
após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária ou
de contitularidade, poderão nomear um de entre si ou um estranho
que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 11.º

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

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000023703

MOONIE � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5908/
040126;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20040126.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria
Manuela Moreira da Silva, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOONIE � Representações Têxteis,
Unipessoal, L.da, com sede no Edifício Nova Trofa, 1.º, sala 41, fre-
guesia de Bougado (Santiago), concelho da Trofa.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de uma grande variedade de produtos, nomeada-
mente: vestuário, têxteis-lar, têxteis, tecidos, calçado, bijutaria, brin-
quedos e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000020461

VALONGO

DAVID & ALFREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 947/
20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 506837106; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040209.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma David & Alfredo, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
2619, habitação 7, freguesia e concelho de Valongo.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de saúde ao domicílio;
medicina, higiene e segurança no trabalho; serviços de higiene e lim-
peza; prestação de serviços de tratamento e colheita de águas; manu-
tenção e reparação de habitações; acompanhamento e assistência na
deslocação de pessoas.

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 a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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
legitimários;

e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

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

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002851697

AQUALONGO � INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES
DE REDES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 948/
20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 506860752; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040209.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AQUALONGO � Instalações e
Ligações de Redes de Água, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Norte, 261, 3.º, fracção AD, fre-
guesia e concelho de Valongo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação e reparação de redes
de canalização (água e esgotos) e suas ligações às redes gerais de dis-
tribuição e instalação de aparelhos e equipamentos referentes às acti-
vidades atrás descritas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Jesus Torres Mar-
ques; e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio
José de Sousa Marques.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a duas vezes o 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 ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002851700

JOSÉ ARMINDO DE CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 951/
20040212; identificação de pessoa colectiva n.º 506827836; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040212.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Armindo de Carvalho,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Fonte Fria, 55, freguesia de Alfena,
concelho de Valongo.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de serralharia para mobiliário e
construção civil e pintura.

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 a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não,
conforme for deliberado, serão exercidas por sócio ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente, ele sócio.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002851778

VILA DO CONDE

CONSTRUÇÕES CAMPOS, RIBEIRO & FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2199/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504033417;
número e data da apresentação: Pc. 812/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003824553

GÁSPOLICONDE � SOCIEDADE INSTALADORA
DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2693/20000529; identificação de pessoa colectiva
n.º 504994395; número e data da apresentação: Pc. 811/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003824847

MADEIDIAS � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2090/970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503882097;
número e data da apresentação: Pc. 810/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003074740

NUVITAGRO � PRODUTOS PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1845/951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503556394;
número e data da apresentação: Pc. 813/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003074732

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1944/960710; identificação de pessoa colectiva n.º 503679208;
número e data da apresentação: Pc. 806/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003074783

M. A. R. � KAYAKS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1042; identificação de pessoa colectiva n.º 502227281; núme-
ro e data da apresentação: Pc. 807/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2001879121

FLUVIUS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1136; identificação de pessoa colectiva n.º 502412763; núme-
ro e data da apresentação: Pc. 804/030630.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003824839

E. B. � ELECTRICIDADE DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3405/020620; identificação de pessoa colectiva n.º 504375091;
número e data da apresentação: Pc. 735/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 1000251517

RENTCONDE � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1175/910704; identificação de pessoa colectiva n.º 502584653;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814396

FERREIRA NEVES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2611/991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504750402;
data da apresentação: 20030729.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 1000251516

BORCAMPOS TÊXTEIS � BORDADOS DE VILAR
DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 949/881124; identificação de pessoa colectiva n.º 502069775;
data da apresentação: 20030730.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 1000251515

JOCID � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1872/960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503578142;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002891230

OLIVEIRA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 546/820315; identificação de pessoa colectiva n.º 501243585;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002891150

T & P � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2037/920206; identificação de pessoa colectiva n.º 502415258;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002151237

T & P � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2890/010402; identificação de pessoa colectiva n.º 503815403;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002151059

OFFGASON � INSTALAÇÃO DE REDES INTERNAS
E APARELHOS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2446/990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504369342;
número e data da apresentação: Pc. 677/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 20038118332

EUGÉNIO DA SILVA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2042/970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503818046;
número e data da apresentação: Pc. 676/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003818359

LOURENÇO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1699/950102; identificação de pessoa colectiva n.º 503320838;
número e data da apresentação: Pc. 675/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002262098
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TRIGOMES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1330/920516; identificação de pessoa colectiva n.º 502763680;
número e data da apresentação: Pc. 673/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002332045

PÓLISVILA DO CONDE � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA PÓLIS EM VILA DO CONDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2820/20001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505077922; data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814400

MÁRIO FERNANDO SILVA � PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2996/010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505574209;
número e data da apresentação: Pc. 552/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003813039

M. MAIA & A. AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2317/980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504182455;
número e data da apresentação: Pc. 551/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2002181560

CENTRO DE BIOESTÉTICA MARIA JOSÉ RUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2204/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504035118;
número e data da apresentação: Pc. 550/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003813047

AUTO REPARADORA ALVES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2983/010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505555972;
número e data da apresentação: Pc. 549/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003813055

J. A. NUNES � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2787/20001110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505043734; número e data da apresentação: Pc. 548/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003824308

CAPI � COOPERATIVA DE APOIO PEDAGÓGICO SOCIAL
E INDIVIDUALIZADO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 11/
010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505211394; número
e data da apresentação: Pc. 547/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003824243

ARMANDO MARTINS ALVES � COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2737/20000810; identificação de pessoa colectiva
n.º 505085267; número e data da apresentação: Pc. 546/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003813071

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � MANUEL MOREIRA
MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1906/960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503627208;
número e data da apresentação: Pc. 921/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814264

JOURDAN & BENICIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2579/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504702912;
número e data da apresentação: Pc. 920/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814272

MANUEL FERNANDO � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3114/010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505704242;
número e data da apresentação: Pc. 923/030630.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814280

HMPS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3496/021028; identificação de pessoa colectiva n.º 506351858;
número e data da apresentação: Pc. 922/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814299

IMOBILIÁRIA RIO MAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2603/000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504826310;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815961

NUNO PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2405/990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504473913;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814620

BAMBU � CLÍNICA PEDIÁTRICA E CENTRO
DE ENFERMAGEM DE VILA DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2136/970828; identificação de pessoa colectiva n.º 503969214;
número e data da apresentação: Pc. 544/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003813063

JOSÉ GONÇALVES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3001/010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505503689;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003812822

GALREP � SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3521/021210; identificação de pessoa colectiva n.º 506323102;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2001879644

CURVAL & FERREIRA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3444/020211; identificação de pessoa colectiva n.º 506131425;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003824561

TRANSJORNELO � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2019/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503511530;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003813390

FRIPLÁS � PERFIS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1733/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503364118;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2004568275

REFORMA � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3659/030630; identificação de pessoa colectiva n.º 504121189;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2004568283

ESCOLA DE CONDUÇÃO NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2291/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504155903;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2004568291

M. FERREIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 733/851125; identificação de pessoa colectiva n.º 501568050;
data da apresentação: 030627.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815880

VARIELAUTO � REPARAÇÕES VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,
MOTOCICLOS E DE BENS DE USO PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1873/960205; identificação de pessoa colectiva n.º 508578100;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815899

NOGUEIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1967/960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503712574;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003824600

SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS J. RAMOS DA CUNHA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3096/010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505626632;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815732

DÁRIO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 604/821202; identificação de pessoa colectiva n.º 501246320;
número e data da apresentação: Pc. 1136/20031230.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2004567287

NOVINERGI � PRODUÇÃO DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3252-A/011221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505811766; número e data da apresentação: Pc. 1129/
20031119.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2000021026

GEO 5 � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2556/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504374486;
número e data da apresentação: Pc. 1120/20031112.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2003813268

DUOFIL � SOCIEDADE COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE PERFIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1226/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502638931;
número e data da apresentação: Pc. 1121/20031112.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2003813276

FARIA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2798/20001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505187892;
número e data da apresentação: Pc. 1123/20031211.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2003813420

FARIA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2798/20001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505187892;
número e data da apresentação: Pc. 1124/20031212.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2003813438

IRRINOR � IRRIGAÇÃO E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2997/010628; identificação de pessoa colectiva n.º 502527757;
número e data da apresentação: Pc. 1122/20031112.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2003813233

GRÁFICA DE LABRUGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 999/890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502145722;
número e data da apresentação: Pc. 1017/20030701.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2003815686
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MANUEL SILVA & ALBINO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2660/20000404; identificação de pessoa colectiva
n.º 504900560; número e data da apresentação: Pc. 1039/030711.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Alice Pontes do
Carmo. 2000066542

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MAIA & MAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 797/861120; identificação de pessoa colectiva n.º 501818286;
número e data da apresentação: Pc. 1044/030711.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Alice Pontes do
Carmo. 2004567627

AMARO PINHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 824/870306; identificação de pessoa colectiva n.º 501762680;
número e data da apresentação: Pc. 1040/030711.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Alice Pontes do
Carmo. 2000066496

TORRES & MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1813/950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503488399;
número e data da apresentação: Pc. 1042/030711.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Alice Pontes do
Carmo. 2000066470

VARZIELA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1064/900125; identificação de pessoa colectiva n.º 502278595;
número e data da apresentação: Pc. 1045/030711.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Alice Pontes do
Carmo. 2004567619

ANTÓNIO DA SILVA CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 943/881031; identificação de pessoa colectiva n.º 502057246;
número e data da apresentação: Pc. 1048/030715.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Alice Pontes do
Carmo. 2004567600

POLIEMBALAGEM � EMPRESA DE EMBALAGENS
DE CARTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3005/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505470586;
número e data da apresentação: Pc. 1041/030711.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Alice Pontes do
Carmo. 2000066429

HELDER TEIXEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2751/20000912; identificação de pessoa colectiva
n.º 503838640; número e data da apresentação: Pc. 1043/030711.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Alice Pontes do
Carmo. 2004567597

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR.A CARLA ALMEIDA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2744/20000825; identificação de pessoa colectiva n.º 504862952;
número e data da apresentação: Pc. 1099/20030628.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel). 2002618267

PINHEIRO & OLIVEIRA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 993/890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502136979;
número e data da apresentação: Pc. 1096/030819.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2004578440

BERNARDINO DIAS RIBEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3340/020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505799316;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815872

PIJO CAFÉ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2995/010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505566257;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815848
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PINHEIRO & MARTINS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3302/020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505693259;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815830

CONSTRUÇÕES JOSÉ GONÇALVES & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2883/010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505297418;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815821

IRMÃOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 407/790831; identificação de pessoa colectiva n.º 500893233;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815813

DIDITÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2913/010502; data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815805

PEREIRA DOS SANTOS & DIAS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3161/011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505604957;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815775

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ROCHA,
MAIA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3387/020419; identificação de pessoa colectiva n.º 506010406;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815767

CARLINDO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 676/850122; identificação de pessoa colectiva n.º 501564020;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815759

ELECTRO DOURADO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2827/001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505156288;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815740

POR UM TRIZ � ARTIGOS ARTESANAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2651/000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504892894;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003813357

RUA LIMPA � LIMPEZAS E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1834/951113; identificação de pessoa colectiva n.º 503527262;
número e data da apresentação: Pc. 801/030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003812059

CIMAR � FÁBRICA DE CARROÇARIAS
E BASCULANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 306/770815; identificação de pessoa colectiva n.º 500703582;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2004568305

CONSTRUÇÕES MACISTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2724/20000717; identificação de pessoa colectiva
n.º 504575961; data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2001878753
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HORST GERMAN TÊXTEIS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3277/011218; identificação de pessoa colectiva n.º 506108481;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003813470

HORST GERMAN TÊXTEIS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3277/011218; identificação de pessoa colectiva n.º 506108481;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003813829

LUSOMODA � INDÚSTRIA VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1779/950526; identificação de pessoa colectiva n.º 503428582;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2004568259

BLUTEX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 707/850612; identificação de pessoa colectiva n.º 501534490;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2004568267

JOAQUIM DA SILVA FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 484/810515; identificação de pessoa colectiva n.º 501160825;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2004569328

JOSÉ MANUEL MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 371/781287; identificação de pessoa colectiva n.º 500818134;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2004569310

CONFECÇÕES MAICIRO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2941/010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505465370;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel). 2004569301

CLÍNICA DENTÁRIA DO LARGO DE VILARINHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2218/980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504059173;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814370

PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, A. R., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1032/890808; identificação de pessoa colectiva n.º 502200626;
número e data da apresentação: Pc. 560/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003784713

AIRES RAMALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 329/780130; identificação de pessoa colectiva n.º 500719306;
número e data da apresentação: Pc. 559/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003784616

A. LEITE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 339/780321; identificação de pessoa colectiva n.º 500748683;
número e data da apresentação: Pc. 561/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível). 2003824332

FÁTIMA DOURADO RAMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3378/020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506043916;
data da apresentação: 0301227.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003815252
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AUTO PNEU ARVORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1754/950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503421928;
número e data da apresentação: Pc. 687/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � (sem identificação de funcionário).
2003791418

VILASER � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2414/990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504356062;
número e data da apresentação: Pc. 685/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � (sem identificação de funcionário).
2003791540

ARMAZÉNS MIL � COMÉRCIO POR GROSSO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2509/990716; identificação de pessoa colectiva n.º 504416448;
número e data da apresentação: Pc. 684/20030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � (sem identificação de funcionário).
2003791558

DROGARIA DO FACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1381/920918; identificação de pessoa colectiva n.º 502840781;
número e data da apresentação: Pc. 680/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � (sem identificação de funcionário).
2001879920

SIVENT � EQUIPAMENTOS E VENTILADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3105/010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505500506;
número e data da apresentação: Pc. 679/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � (sem identificação de funcionário).
2001879881

FAPOCRIL � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2846/010123; identificação de pessoa colectiva n.º 505172968;
número e data da apresentação: Pc. 678/030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � (sem identificação de funcionário).
2003818340

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES NEVES & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3603/030318; identificação de pessoa colectiva n.º 506228576;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815902

VALDEMAR JOSÉ MAIA FERREIRA
COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1945/960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503679194;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815910

JOSÉ DA COSTA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3480/020916; identificação de pessoa colectiva n.º 506229050;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815929

ALEMATEX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 374/790108; data da apresentação: 030626.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2003815945

CARNEIRO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3285/0200130; identificação de pessoa colectiva n.º 505590530;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003818782

BOVIDIFUSÃO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2564/991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504689517.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003813527
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ARTE DOM MENDO � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1619/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503195227;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003818812

RAMOS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 118/660412; identificação de pessoa colectiva n.º 500141510;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003818863

IMOCAXINAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2855/010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505259745;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003824820

CARTONAGEM CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2013/961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503827967;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003818820

NEIVA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1313/920317; identificação de pessoa colectiva n.º 501362878;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003814485

CONSTRUÇÕES NOVA CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1964/960823; identificação de pessoa colectiva n.º 502467002;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003818790

JOAQUIM MARTINS DA SILVA NOGUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2717/20000706; identificação de pessoa colectiva
n.º 504531832; data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2003818723

RODASIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3110/010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505547520;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002332339

CONDEHABITAR � INVESTIMENTOS COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3109/010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505545721;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002332347

BERNARDINO VIEIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1902/960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503622559;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível). 2002891184

TINTAS ZAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1910/960422; identificação de pessoa colectiva n.º 503627673;
número e data da apresentação: PC 543/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003824286

AÇUMONTE � EMBALAMENTO DE AÇUCAR E CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 648/840418; identificação de pessoa colectiva n.º 501477780;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004569298
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PALARDO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1791/950623; identificação de pessoa colectiva n.º 503442259;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004569352

CARVALHO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 886/880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501943471;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004569344

CARVALHO & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 624/830517; identificação de pessoa colectiva n.º 501391037;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004569336

R. F. A. � RÁDIO FOZ DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 894/880502; identificação de pessoa colectiva n.º 501973222;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001878893

ALVÁRVORE � SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3498/021029; identificação de pessoa colectiva n.º 506355420;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003819355

ALICE MONTEIRO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1684/941110; identificação de pessoa colectiva n.º 503295108;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004569077

SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA FELIZARDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1494/930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503005169;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004569085

CÂNDIDA E RICARDINA � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3258/011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505913895;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004569239

RAGAL � COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGENS
DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3722/031024; identificação de pessoa colectiva n.º 504573624;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004569042

O SONHO DAS CORES � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3690/030903; identificação de pessoa colectiva n.º 505022362;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004569050

INÊS & VICTOR � CONFECÇÕES E MÁQUINAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3188/011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505716097;
número e data da apresentação: PC 863/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004569107

MANUEL FONSECA & COSTA � SISTEMAS
HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2596/991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504821288;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004569018
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FONTERRAS � MÁQUINAS E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3415/020531; identificação de pessoa colectiva n.º 506091236;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004569026

ROCHA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1301/920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502736445;
número e data da apresentação: PC 872/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003819169

LUÍS MIGUEL DA COSTA PACHECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3175/011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505530058;
número e data da apresentação: PC 860/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002891532

JUN GRAF � TIPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3346/020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506081311;
número e data da apresentação: PC 797/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003812849

JÚLIO HÉLDER CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3039/010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505644630;
número e data da apresentação: PC 809/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003812830

HÉLIO GONÇALVES SOUSA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3031/010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505539128;
número e data da apresentação: PC 814/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003824863

IRENE & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2957/010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505510804;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003824871

M. S. GOMES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3118/010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505733285;
número e data da apresentação: PC 802/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003812857

SILAVG � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3262/011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505937166;
número e data da apresentação: PC 805/030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003812075

JOSÉ MANUEL TEIXEIRA LEITE DE CASTRO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2387/981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504358049;
número e data da apresentação: PC 800/030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003815970

RIBEIRO & SANTOS � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1236/910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502495294;
número e data da apresentação: PC 815/030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003074724

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MAIA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1424/930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502902817;
número e data da apresentação: PC 798/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003812091

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
DE VILAR DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1503/930629; identificação de pessoa colectiva n.º 502818050;
número e data da apresentação: PC 817/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003074708
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VALORMIL � COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2704/20000609; identificação de pessoa colectiva
n.º 505027631; número e data da apresentação: PC 686/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003791426

CARCONDE AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2207/980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504045849;
número e data da apresentação: PC 818/030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2003074694

EMPRESA DE RECICLAGEM DE METAIS
CASTRO & FLORES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1177/910109; identificação de pessoa colectiva n.º 502477814;
número e data da apresentação: PC 558/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003812989

SWING BLUE � CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2456/990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504333496;
número e data da apresentação: PC 556/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003784594

AMÉRICO NUNES BENTA � BANHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3397/020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506133435;
número e data da apresentação: PC 555/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003790691

CONFECÇÕES SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1050/891106; identificação de pessoa colectiva n.º 502248467;
número e data da apresentação: PC 554/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003813004

PASTELARIA NAUDOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 774/860714; identificação de pessoa colectiva n.º 501691600;
número e data da apresentação: PC 557/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003812997

VIANA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3283/020307; identificação de pessoa colectiva n.º 505933217;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815244

VALE NOGUEIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3232/011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505831821;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815112

OCEANBAC � COMÉRCIO DE BACALHAU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3443/020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506219879;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815120

TECNOLIGT ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2738/20000810; identificação de pessoa colectiva
n.º 505009900; data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003814809

ASCENÇÃO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 769/860609; identificação de pessoa colectiva n.º 501677445;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003814817
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SUPERTALHO O CONDE DAS CARNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3221/011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505818760;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003814825

RAMOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 531/820104; identificação de pessoa colectiva n.º 501207724;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003814388

DOMINGOS CARREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 136/681113; identificação de pessoa colectiva n.º 500515450;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815066

JOAQUIM VALENTIM FIGUEIREDO PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 902/880428; identificação de pessoa colectiva n.º 501971653;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815104

MANUEL LOPES CURVAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 227/750503; identificação de pessoa colectiva n.º 500378967;
data da apresentação: 260603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003786007

A. T. EMPILHADORES ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A EMPILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1868/960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503570460;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815139

FAMISTUQUE � GESSOS PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2908/010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505385350;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815074

ZHENG & HU � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3514/021226; identificação de pessoa colectiva n.º 506360750;
número e data da apresentação: 732/270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002323534

S E F. GABINETE DE GESTÃO & CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1461/930319; identificação de pessoa colectiva n.º 502957280;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003824405

JOSÉ PINHO FERREIRA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3204/011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505618591;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003818294

COR ATELIER DE COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1913/960426; identificação de pessoa colectiva n.º 503630627;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815023

CONSULTÓRIO MÉDICO DOS BENGUIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2230/980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504089617;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003814833
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MOREIRA & FERREIRA PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3363/020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506074889;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815260

JOSÉ MANUEL LEITE DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1077/900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502305835;
número e data da apresentação: PC 799/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815988

DINIS & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 476/810402; identificação de pessoa colectiva n.º 501144749;
número e data da apresentação: PC 816/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003824588

PADARIA REGIONAL RAMOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 368/781206; identificação de pessoa colectiva n.º 500810559;
número e data da apresentação: PC 808/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003812881

SPF � SOCIEDADE PRODUTORA DE FIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3529/011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505416123;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002005885

PERUMA TÊXTEIS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1852/951221; identificação de pessoa colectiva n.º 502755636;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002005923

EMANUEL & VIEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2266/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504122681;
número e data da apresentação: PC 866/030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003819150

VENTURA & FILHOS � CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2257/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504108077;
número e data da apresentação: 868/300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003819304

GAIVOTA SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 776/860901; identificação de pessoa colectiva n.º 501578536;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002332380

SFT SOCIEDADE FIOS E TELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1884/960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503604828;
data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002005877

SCANHEAT � IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE SALAMANDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2517/990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504545515;
número e data da apresentação: PC 1098/20082003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002315701

CONGELADOS O CASEIRINHO DE MARGARIDA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1437/930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502925728;
número e data da apresentação: PC 1100/22082003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002858330
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CONGELADOS O CASEIRINHO DE MARGARIDA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1437/930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502925728;
número e data da apresentação: PC 1101/27082003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002858349

IRMÃOS GOMES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 582/820805; identificação de pessoa colectiva n.º 501292853;
número e data da apresentação: PC 1104/16092003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002332185

FLORACAMPO � PRODUTOS PARA AGRICULTURA
E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3271/020110; identificação de pessoa colectiva n.º 504050451;
número e data da apresentação: PC 1102/11092003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552018

BARLOS � CENTRO COMERCIAL DO CÁVADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 612/830204; identificação de pessoa colectiva n.º 501353810;
número e data da apresentação: PC 1092/19082003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2003785469

AGROS � SGPS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2132/970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503938076;
número e data da apresentação: PC 1029/030704.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004566477

COICOL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1539/930924; identificação de pessoa colectiva n.º 503596611;
número e data da apresentação: 2030-A/030707.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000564496

JUSTARTE � CABELEIREIROS, ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2176/971120; identificação de pessoa colectiva n.º 504013106;
número e data da apresentação: 1032/030707.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000230660

AMPAFRANCE PORTUGAL � ARTIGOS PARA BEBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1477/930503; identificação de pessoa colectiva n.º 502027045;
número e data da apresentação: PC 1105/25092003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552026

SARAMA � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2245-A/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 503161489;
números e data das apresentações: PC 1125 a 1128/30122003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004567295

MACONDE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1489/930601; identificação de pessoa colectiva n.º 502999489;
número e data da apresentação: PC 1139/20031220.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas consolidadas, do ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004567309

MACONDE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1489/930601; identificação de pessoa colectiva n.º 502999489;
número e data da apresentação: PC 1158/20031220.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004567317

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE VILARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 750/860512; identificação de pessoa colectiva n.º 501513345;
número e data da apresentação: PC 1089/080803.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004552115

SOCIEDADE AGRÍCOLA PASSALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2300/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504158996;
número e data da apresentação: 1035/030709.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566663

CARLOS AZEVEDO MAIA � SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3280/020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505718731;
número e data da apresentação: 1034/030709.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566671

GRUMONTE � ALUGUER E VENDA DE GRUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3629/030505; identificação de pessoa colectiva n.º 505121441;
número e data da apresentação: 1037/030709.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566590

CLÍNICA DENTÁRIA J. CARLOS N. ARTEIRO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3505/021217; identificação de pessoa colectiva n.º 506258386;
número e data da apresentação: 1030/030704.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566647

SOCIEDADE AGRÍCOLA RAMOS & QUINTAS
SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1927/960604; identificação de pessoa colectiva n.º 503658626;
número e data da apresentação: 1036/030709.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566655

CNI � COMÉRCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2371/981019; identificação de pessoa colectiva n.º 502931779;
número e data da apresentação: 1033/030709.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566680

CARLOS MANUEL DA LAPA FERREIRA LOPES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3595/030305; número da apresentação: PC 1086.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2002891273

COFRISOL � SOCIEDADE COMERCIAL E FRIGORÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 147/690611; identificação de pessoa colectiva n.º 500066280;
número e data da apresentação: PC 1085/050803.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578432

HANNACOM � COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS
DE CONTROLE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2438/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504310704;
número e data da apresentação: PC 1084/030804.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578424

CONSTRUÇÕES CALVÁRIO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1013/890530; identificação de pessoa colectiva n.º 502169680;
número da apresentação: PC 1097.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

19 de Agosto de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578416

CAPCAFÉ � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3637/030515; identificação de pessoa colectiva n.º 506119521;
número e data da apresentação: PC 1072/280703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566736

SEBASTIANOS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2743/20000822; identificação de pessoa colectiva
n.º 505058952; número e data da apresentação: PC 1064/23072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566779

CARLECONDE � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1727/950220; identificação de pessoa colectiva n.º 503357235;
número e data da apresentação: PC 1067/250703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005120944
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COSTA ARAÚJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2762/20001004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505133750; número e data da apresentação: PC 1066/250703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A (Assinatura ilegível.) 2004566795

MOREIRA BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1399/921124; identificação de pessoa colectiva n.º 502277343;
número e data da apresentação: PC 1062/250703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566760

CABOSPAR � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE CABOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3279/020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505097060;
data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004566485

T E P � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2973/010611; identificação de pessoa colectiva n.º 504398946;
data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004566493

QUINTA DO CASTRO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2588/991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504318489;
número e data da apresentação: PC 1069/250703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566728

A. RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1611/940427; identificação de pessoa colectiva n.º 503185329;
número e data da apresentação: PC 1063/23072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566710

COPICONDE � CENTRO DE CÓPIAS DE VILA DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2959/010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505429098;
número e data da apresentação: PC 1065/240703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2003.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004566701

OUTRO ASSUNTO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3495/021025; identificação de pessoa colectiva n.º 506302423;
data da apresentação: 30072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2000060617

IMOCONDE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1584/940228; identificação de pessoa colectiva n.º 503147915;
data da apresentação: 30072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578300

IRMÃOS FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 157/700629; identificação de pessoa colectiva n.º 500199850;
data da apresentação: 30072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578408

CARPINTARIA PEREIRA GOMES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3420/020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506124509;
data da apresentação: 29072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 2004578270

FÁBRICA PLÁSTICOS UNISTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1919/960519; identificação de pessoa colectiva n.º 500107408;
data da apresentação: 29072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578297

REGLADO � ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1696/941219; identificação de pessoa colectiva n.º 503314420;
data da apresentação: 30072003.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578394

J. F. MIGUENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1500/930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503014621;
data da apresentação: 29072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578289

CRISTINA & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2534/990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504760602;
data da apresentação: 30072003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004578319

BIOPNEU � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2128/970801; identificação de pessoa colectiva n.º 503937894;
data da apresentação: 160703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

21 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2003784101

SANTILAL CANJI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2545/990922; identificação de pessoa colectiva n.º 500618674;
data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

21 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2003785450

PAPELCONDE COMÉRCIO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2945/010525; data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

19 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004578459

VILGRAD � SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2376; identificação de pessoa colectiva n.º 504292978; data da
apresentação: 030702.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior(Assinatura ilegí-
vel.) 2004566469

CONDE VILLA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1856/951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503556190;
data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior(Assinatura ilegí-
vel.) 2004567872

QUÂNTICA REAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2946/010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505420430;
data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior(Assinatura ilegí-
vel.) 2004567880

CAFÉ E SNACK-BAR D. MANUEL I, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1649/940718; identificação de pessoa colectiva n.º 503233048;
data da apresentação: 030702.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior(Assinatura ilegí-
vel.) 2004567899

D. M. COELHO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3527/021216; identificação de pessoa colectiva n.º 506377440;
data da apresentação: 020703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

19 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior(Assinatura ilegí-
vel.) 2004567902

SERI � SOCIEDADE DE ESTUDOS E REALIZAÇÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2869/010220; identificação de pessoa colectiva n.º 502060913;
número e data da apresentação: PC 1071/280703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000251460

MICRON � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2868/010220; identificação de pessoa colectiva n.º 501967249;
número e data da apresentação: PC 1070/280703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000251459
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INTERGENE � MEDICINA INTERNA E GENÉTICA
DA REPRODUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2002/961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503767263;
data da apresentação: 300703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A (Assinatura ilegível.) 1000251458

VILA NOVA DE GAIA

OFICINA DO ALUNO � APOIOS, SOLUÇÕES
PEDAGÓGICAS E ORIENTAÇÃO VOCACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 389; identificação de pessoa colectiva n.º P506759237; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040106.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma Oficina do Aluno � Apoios, Soluções
Pedagógicas e Orientação Vocacional, L.da, com sede na Rua de Entre
Muros, 993, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de
Gaia.

2.º

O seu objecto consiste em centro de estudos, apoios pedagógicos e
orientação vocacional; promoção e dinamização do desenvolvimen-
to educativo e psicológico; acções educativas e formativas comple-
mentares.

3.º

O capital social é de 6000 euros, subscrito e realizado em dinheiro,
dividido em duas quotas iguais de 3000 euros, sendo uma de cada um
dos sócios, João Óscar Sá Morais de Gouveia e José António da Con-
ceição Cunha Magalhães.

4.º

1 � A gerência da sociedade, que poderá ser remunerada fica a cargo
de ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 12 000 euros.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2004131128

EUROCANIDE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 474; identificação de pessoa colectiva n.º 505863154; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20040114.

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

Artigo alterado: n.º 1 do 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Paulo César da
Costa Santos, ora nomeado gerente.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

21 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004067292

CASA COM VIDA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 403; identificação de pessoa colectiva n.º P506750400; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20040113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Com Vida � Comércio de
Artigos para o Lar, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Senhor de Matosinhos, 525, fre-
guesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro do
mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico, comércio, representações,
importação e exportação de artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio António Manuel Cardoso Alegre, e duas
iguais do valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios Roman Lorenzo Doval e Alfonso Velasco Graña.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeada gerente a não sócia Maria Helena da
Silva Oliveira Torres Alegre, casada, residente na Rua do Senhor de
Matosinhos, 525, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócios 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 qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
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.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a levantar o capital social depositado, a fim de custear as des-
pesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamen-
to e instalação da sede social, e adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

20 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004067039

SANTARÉM
ALCANENA

SERRAÇÃO MANUEL VARANDA PEREIRA DA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 386/
110883; identificação de pessoa colectiva n.º 501393386; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326025

O. MENDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 962/
020520; identificação de pessoa colectiva n.º 505708485; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705063

EIM � ESCOLA INGLESA DE MINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 681/
960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503592382; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705080

CARLOS MARIA BARREIROS GAIVOTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 964/
020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505895382; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705098

LOURENÇO FERREIRA ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 136/
161283; identificação de pessoa colectiva n.º 501422471; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705101

AMBIALCA � ENGENHARIA DO AMBIENTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 875/
000418; identificação de pessoa colectiva n.º 504948245; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2000302807

RESTAURANTE GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 572/
231193; identificação de pessoa colectiva n.º 503092878; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2000303692

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 35/
161085; identificação de pessoa colectiva n.º 501551310; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705055

ESTABELECIMENTO COMERCIAL SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 158/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501787470; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705071
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RATECA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 186/
151179; identificação de pessoa colectiva n.º 500914893; data da
apresentação: 280603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327668

CONFECÇÕES E CRIAÇÕES MAXIMINDE
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 984/
021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506328724; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327692

MENDES & MENGAS SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 737/
970924; identificação de pessoa colectiva n.º 503983918; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327749

TRANSLOGIC � TRANSPORTES E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 919/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 504961900; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327722

JUMAFLOR � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 628/
031194; identificação de pessoa colectiva n.º 503303089; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001327757

ALMEIRIM

FITOPOR, FITOFARMACOS PORTUGUESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 61/
860618; identificação de pessoa colectiva n.º 501701176; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/040218.

Certifico que na sociedade em epígrafe, por escritura lavrada no 2.º
Cartório Notarial de Almada em 7 de Outubro de 2003 a fls. 84 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 115-M procedeu-se à sua
dissolução e liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 31 de
Dezembro de 2002.

20 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, João Leal. 2002083584

MARCO F. B. SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1137/
040212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040212.

Certifico que por escritura lavrada no 2.º Cartório Notarial de
Santarém, a fls. 98 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 159-F, em 25 de Setembro de 2003, Sandra Ferreira Balbi e Mar-
co Ferreira Balbi, solteiros, maiores, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Marco F. B. Sociedade
Imobiliária, L.da, com sede na Rua de Coruche, 9, 1.º esquerdo na fre-
guesia e concelho de Almeirim.

2.º

A Sociedade tem por objecto social administração, compra e ven-
da de bens imóveis e revenda dos adquiridos para os indicados fins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada, uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da Sociedade será eleita e destituída em assembleia ge-
ral, ficando desde já nomeado gerente, António Manuel dos Santos
Balbi, divorciado, natural de Moçambique e residente na Rua de
Coruche, em Almeirim, bastando a sua assinatura para obrigar a So-
ciedade em todos os seus actos e contratos sejam de que natureza fo-
rem.

5.º

A Sociedade poderá abrir filiais em qualquer ponto do país, bastan-
do para tal que seja deliberado em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da Sociedade, tendo esta
e os restantes sócios direito de preferência na sua aquisição.

§ único. Havendo mais de um sócio interessado em usar deste direi-
to, e salvo convenção em contrário, a quota ou parte será dividida
pelos pretendentes na proporção do valor da quota que já possuam na
Sociedade.

7.º

A Sociedade não se dissolve por morte, interdição ou falência de
qualquer sócio e continua com os sobrevivos ou capazes e com os
herdeiros do falecido, representados pelo cabeça de casal, no caso da
herança permanecer indivisa.

8.º

A Sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que resul-
tar do último balanço, nos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Quando a quota for arrolada, penhorada, arrestada, apreendida

ou por qualquer outra forma sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Por interdição ou inabilitação do sócio;
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d) Quando por divórcio ou separação de pessoas e bens de qualquer
sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao sócio titular.

9.º

A Sociedade poderá, mediante deliberação em, assembleia geral, ter
participação noutras sociedades ainda de que objecto diferente, e em
agrupamentos complementares de empresas.

10.º

Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que esta
careça, e igualmente poderão ser feitas à caixa social, prestações su-
plementares de capital, até ao décuplo do capital social, desde que
aprovados e deliberados em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, João Leal.2002083576

TÓ E TINA � RESTAURANTE E ACTIVIDADES
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1136/
040210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/040210.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de Almeirim,
a fls. 45 do livro de notas para escrituras diversas n.º 603-D António
José Maria Luís e mulher Celestina da Conceição de Freitas da Silva
Luís, casados na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Tó e Tina � Restaurante e
Actividades de Hotelaria, L.da tem a sua sede na freguesia de Fazendas
de Almeirim, concelho de Almeirim, na Rua do Moinho de Vento,
lugar de Paço dos Negros, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em restauração, cafetaria e actividades ho-
teleiras.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António José Maria Luiz
e Celestina da Conceição de Freitas da Silva Luís.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, con-
soante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo fica
ou não pendente de prestação de caução, pertence a ambos os sócios.

2 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
um gerente, incluindo compra e venda de imóveis, hipotecas, promes-
sa de compra e venda e outros actos que impliquem oneração ou alie-
nação do património social.

5.º

A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores nos
termos e em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 252.º
do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos depende do
consentimento da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a
sociedade em segundo lugar do direito de preferência, podendo neste
caso o respectivo preço ser pago em seis prestações semestrais.

7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade poderá
deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento, penhora ou inclusão em massa falida
ou insolvente;

b) Por venda ou adjudicação judicial de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º
2 � A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos

nas alíneas b), c) e d) deste artigo, se a lei não dispuser de outro modo,
será igual ao que resultar de balanço a efectuar expressamente para o
efeito.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao dobro do capital social e na proporção das suas quo-
tas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos repre-
sentativos da totalidade do capital social.

11.º

No caso em que a lei não exija requisitos especiais, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada ou comunicação telefax,
com antecedência de pelo menos, 15 dias.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, João Leal.2002083568

TALHÃO � SOCIEDADE DE VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 777/
980827; identificação de pessoa colectiva n.º 504293516; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/040209.

Certifico que na sociedade em epígrafe, por acta n.º 13, de 4 de
Fevereiro de 2004, foram designados os membros dos órgãos de ad-
ministração e fiscalização, com a seguinte composição:

Administradores designados: Pedro Manuel Rodrigues Guimarães;
Nuno José Teles da Silva de Meneses e Luís Manuel Rodrigues Guima-
rães.

Órgãos de fiscalização; fiscal único designado: Helena Isabel Gon-
çalves Lopes Rigueira (revisora oficial de contas); suplente: Joaquim
Eduardo Pinto Ribeiro (revisor oficial de contas).

Prazo: 2004/2007.
Data da deliberação: 4 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, João Leal.2002083533

MARTINS E TORRÃO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 216/
890118; identificação de pessoa colectiva n.º 505561123;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números das
apresentações: 7, 8 e 10.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi parcialmente alterado o
contrato, quanto aos seus artigos 1.º, 3.º e 4.º

Em consequência destas alterações, os artigos referidos ficam com
a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins & Torrão � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Faias, 15-A, em
Almeirim, freguesia e concelho de Almeirim.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro,

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 4500 euros e outra de 500 euros, ambas pertencen-
tes à sócia Maria de Lourdes Sousinha Jacinto Martins.

4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.
4 � A sociedade pode constituir mandatários.

Mais certifico que Paulo José Jacinto Martins e Teresa Isabel
Monteiro Corado Torrão Martins, casada, cessaram funções de ge-
rência, por renúncia em 26 de Janeiro de 2003, ficando designada para
exercer as referidas funções Maria de Lourdes Sousinha Jacinto Martins,
viúva por deliberação em 26 de Dezembro de 2003.

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

19 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, João Leal. 2002083380

CORUCHE

AVELINO & CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1214/
040127; identificação de pessoa colectiva n.º P506833690; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/040127.

Certifico que entre José Vicente Ferreira Cavaco, Rosa Maria Ca-
çador Cavaco e Avelino António Caçador Cavaco, foi constituída uma
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Avelino & Cavaco, L.da e
tem a sua sede na Rua de Manuel Pascoal, lugar de Brejoeira, fregue-
sia e concelho de Coruche.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer
delegações, agências ou qualquer outra forma de representação da
sociedade.

2.º

A sociedade tem como objecto criação de gado para leite e culturas
agrícolas.

3.º

O capital social, subscrito e integralmente realizado em dinheiro é
de 5000 euros dividido em três quotas, uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Avelino António Caçador Cavaco
e duas no valor nominal de 1250 euros, cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios José Vicente Ferreira Cavaco e Rosa Maria
Caçador Cavaco.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, recairá sobre

os sócios ou não, a designar por esta, ficando desde já nomeados ge-
rentes todos os sócios.

5.º

1 � Para que a sociedade fique validamente obrigada é bastante a
assinatura de um gerente.

2 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma a sociedade em negócios estranhos à mesma, designadamente,
em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre; na cessão
a favor de estranhos à sociedade é conferido o direito de preferência
à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo
lugar.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assembleia
geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social com que está a ser
constituída, na proporção das respectivas quotas, mediante delibera-
ção da assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá entrar desde já em actividade, ficando os ge-
rentes autorizados a efectuar o levantamento do capital depositado
na conta aberta em nome da sociedade para adquirir bens e equipa-
mento necessários à sua instalação e início de actividade.

Declaram ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade, que
o capital social já se encontra depositado em instituição bancária, em
conta aberta em nome da sociedade.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006281470

TOMARAIA � ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
DE HORTOFRUTÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 841/
970331; identificação de pessoa colectiva n.º 503870021; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 1/190104.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 2735 euros em dinheiro
mediante a subscrição de 547 novas acções e alteração parcial do pacto
social quanto aos artigos 5.º n.º 2 e 6.º, onde se passa a dizer:

ARTIGO 5.º

2 � Que o capital social é de 93 095 euros integralmente subscri-
to e realizado em dinheiro.

ARTIGO 6.º

Que o capital social é representado por 18 619 acções nominativas,
de 5 euros cada uma, podendo haver títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100 e
500 acções.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006281410

OURÉM

GONDEREBOCOS � CONSTRUÇÃO CIVIL E REBOCOS, L.DA

Sede: Rua do Balancho, 39, Fartaria, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2521;
identificação de pessoa colectiva n.º 506594408; averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 34 e 35/20040122.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente Cármen Lúcia Ferreira da Cruz, por
renúncia.

Data: 20 de Janeiro de 2004.
Alteração parcial do contrato, quanto à redacção dos seus artigos 1.º,

3.º e 10.º que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade passa a ter a sua sede na Rua do Balancho, 39, no
lugar de Fartaria, freguesia de Gondemaria, concelho de Ourém.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de
50 000 euros cada, uma de cada sócio.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao triplo do capital social.

ARTIGO 10.º

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

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � O sócio Rui Filipe Coelho Lopes mantêm as funções de ge-
rente, ficando já nomeado gerente o não sócio, José Antunes Pereira,
casado, residente na Rua do Balancho, 39, em Fartaria, Gondemaria,
Ourém.

Foi também nomeado gerente o não sócio José Antunes Pereira,
casado.

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

Conferido, está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575448

RADIOLOGIA MÉDICA IRIENSE, L.DA

Sede: Estrada de Minde, 32, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1921;
identificação de pessoa colectiva n.º 505148862; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 11 e 12/20040130.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Paulo de Mesquita Vieira Dias, por
renúncia.

Data: 16 de Setembro de 2003.
Alteração parcial do contrato, quanto à redacção dos seus artigos 5.º

e 8.º que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma delas de cada um dos sócios Fernando de Jesus Zagalo e
Cília Maria de Jesus Seixo.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não sócios a ele-
ger em assembleia geral, mantendo-se gerente o actual sócio Fernando
de Jesus Zagalo, sendo suficiente a assinatura de um qualquer gerente
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Conferido, está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575537

FATIMACAR � TRANSPORTES E TURISMO, S. A.

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 90-92,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1937;
identificação de pessoa colectiva n.º 501469192; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 18/20040128.

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

Nomeação do conselho de administração e conselho de fiscaliza-
ção para o triénio 2004/2006.

Conselho de administração: presidente � João Godinho; vo-
gais: Maria Teresa da Graça Godinho e João Paulo da Graça Godinho.

Conselho fiscal: presidente � José Jesus Cristóvão; vogais: Leal &
Carreira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e Maria Luísa
Machado Patrício; suplente: Leal & Carreira, Sociedade de Revisores
Oficias de Contas.

Data: 31 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575472

IMOPARAI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504271440; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20040114.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 5 000 000$ para 50 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 4.º, o
qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
pelos accionistas é de 50 000 euros e encontra-se representado por
10 000 acções, com o valor nominal de 5 euros.

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

Conferido, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575090

MOVELOMBA � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1276;
identificação de pessoa colectiva n.º 503430510; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscri-
ção n.º 13; números e data das apresentações: 13, 16 e 17/
20040123.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções dos gerentes Albina da Conceição Eugénio
Chainho Henriques e Luís de Faria Henriques, por renúncia.

Data: 14 de Janeiro de 2004.
Alteração parcial do contrato, quanto à redacção do seu artigo 6.º

que passa a ser a seguinte:
6.º

A gerência e administração da sociedade pertencem a quem for
nomeado em assembleia geral. Os sócios já se encontram nomeados
gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, é necessária a intervenção de apenas um ge-
rente.
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Foi também nomeada gerente a sócia Maria da Anunciação Men-
des Marques Chainho.

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

Conferido, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575308

AUTO CUORE � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Eira da Pedra, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1533;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005154; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 7/20040119

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 5000 euros para 50 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, a
qual passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 47 500 euros pertencente ao sócio Paulo Jorge Ourives
Santos, e uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Manuel Ribeiro dos Santos.

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

Conferido, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575170

JUSTINO DAS NEVES, S. A.

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 500145318; inscrição n.º 11 e
inscrição n.º 12; números e datas das apresentações: 15/20031203 e
8/20040130.

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

Nomeação do conselho de administração e conselho de fiscaliza-
ção para o triénio 2003/2005.

Conselho de administração: presidente � Maria Natália Henriques
das Neves Vieira; vogais; Rosa de Fátima Henriques Neves e António
dos Santos Vieira.

Conselho fiscal: presidente � João Vieira Franco; vogais; Duarte
André Madeira Carreira da Conceição e Vítor Valente & Manuel
Domingues, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplen-
te: Manuel Duarte Domingues, revisor oficial de contas e José Valen-
te, revisor oficial de contas.

Data: 29 de Março de 2003 e 6 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003547606

JOAQUIM PEREIRA MENDES & FILHOS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 84; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500152586; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20040129.

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

Cessação de funções de gerente de Maria Pereira Mendes Ferreira,
por renúncia.

Data: 15 de Janeiro de 2004.

Conferido, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575391

ACÁCIO CASTELÃO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua do Mercado, 2.º esquerdo, Carvoeira, Caxarias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2060;
identificação de pessoa colectiva n.º 505566516; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040112.

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

A sociedade mudou a sede para Rua do Mercado, 2.º esquerdo,
Carvoeira, Caxarias, Ourém.

Conferido, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575707

URBENGENHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, Edifício Fátima, loja 3, rés-do-chão, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1460;
identificação de pessoa colectiva n.º 503816850; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20040122.

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

A sociedade mudou a sede para Rua Principal, Edifício Fátima, loja
3, rés-do-chão, Fátima, Ourém.

Conferido, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575413

FREEDOG � HOTEL, CRIAÇÃO E TREINO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Sede: Quinta do Outeiro, Outeiro da Calçada, Gondemaria,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1753;
identificação de pessoa colectiva n.º 504642030; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20040206.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Março de 2003.

Conferido, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575650

MÓVEIS VIVA, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 508;
identificação de pessoa colectiva n.º 501468145; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20040206.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 2 de Fevereiro de 2004.

Conferido, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575669

SANATURA � ARTIGOS DE LAR, L.DA

Sede: Centro Comercial Ibérico, loja 9, Avenida
de D. José Alves Correia da Silva, 278-B, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2149;
identificação de pessoa colectiva n.º 505454203; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 20/20040130.

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

Alteração parcial do contrato, quanto à redacção do n.º 1 dos arti-
gos 6.º e 8.º, que passa a ser a seguinte:

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, incumbe a um ou mais gerentes, designados em assembleia geral.

8.º

1 � A sociedade fica obrigada com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

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

Conferido, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575685

CONSTRUFAIATE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Estrada de Fátima, Rua de Santa Iria, 1, 1.º fracção F,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2474;
identificação de pessoa colectiva n.º 506473856; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20040114.

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

Cessação de funções do gerente Filipe Sérgio Gomes Alfaiate, por
destituição.

Data: 9 de Janeiro de 2004.

Conferido, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575111

MAXICAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE CAL DA MAXIEIRA, L.DA

Sede: Maxieira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 529;
identificação de pessoa colectiva n.º 501483802; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 26 e 27/20040119.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente António Pinto Antunes, por re-
núncia.

Data: 19 de Dezembro de 2003.
Nomeação de gerente.

Gerente nomeado: Pedro Miguel Marto Antunes, solteiro, maior.
Data: 19 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575626

CARPINTORÉM � CARPINTARIA E MARCENARIA
OUREANA, L.DA

Sede: Casais da Caridade, Nossa Senhora Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 162;
identificação de pessoa colectiva n.º 500055793; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 13/20040127.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 11 000 000$ para 410 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, a qual
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita é de 410 000 euros, representado pelas seguintes
quotas dos sócios: uma de 20 500 euros, de António Lopes dos San-
tos e duas em comum e sem determinação de parte ou direito, de
205 000 e 184 500 euros, de Armando Ferreira Rodrigues, Teresa
Margarida Oliveira Rodrigues e Ana Isabel Oliveira Rodrigues.

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

Conferido, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575375

MÁRIO REIS DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Valinho de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2092;
identificação de pessoa colectiva n.º 505605309; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040120.

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

Cessação de funções do gerente Mário Reis de Oliveira, por renúncia.
Data: 30 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003558063

IMOBILIÁRIA AVENIDA BEATO NUNO
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 425, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2353;
identificação de pessoa colectiva n.º 506240428; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 27 e 30/20040203.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente Anabela da Silva Reis, por renúncia.
Data: 17 de Dezembro de 2003.
Alteração parcial do contrato, quanto à redacção do n.º 1 dos seus

artigos 1.º e 4.º e quanto ao seu artigo 3.º que passam a ser as seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade com a firma Imobiliária Avenida Beato Nuno �
Mediação Imobiliária, L.da, passa a ter a sua sede na Avenida de Beato
Nuno, 425, Cova da Iria, freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

2 � [...]
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral, mantendo as suas funções de gerente
o sócio Rui Manuel Pereira dos Santos, ficando, desde já, nomeado
gerente o sócio Filipe Alves de Oliveira.

2 � [...]
3 � [...]

Foi também nomeado gerente o sócio Filipe Alves de Oliveira.

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

Conferido, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575600

JOAQUIM DOS REIS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de São José, 5, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 548;
identificação de pessoa colectiva n.º 501590331; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 11 e 12/20040128.

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

Cessação de funções dos gerentes Fernando Pereira dos Reis e
Faustino Pereira dos Reis, por renúncia.

Data: 10 de Outubro de 2001.
Alteração parcial do contrato, quanto à redacção do corpo do ar-

tigo 3.º e ao artigo 7.º, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 8728,95 euros, divi-
dido em quatro quotas: uma de 4987,98 euros e três de 1246,99 euros
pertencentes à sócia Maria do Rosário.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade dispensada de caução com ou sem remune-
ração será nomeada em assembleia geral, ficando já nomeada gerente
a sócia Maria do Rosário.

Foi também nomeada gerente a sócia Maria do Rosário.

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

Conferido, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575464

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
J. DA COSTA CORREIA, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 282, A/B,
Chosa Nova, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2604;
identificação de pessoa colectiva n.º 504562355; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 15/20040205.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos 2.º,
3.º e adiram o artigo 9.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. José Alves Correia da
Silva, 282, A/B, Chosa Nova, Cova da Iria, da freguesia de Fátima,
concelho de Ourém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em três quotas, uma de 1269 euros, que
pertence ao sócio Luís Manuel Henriques Queiroz Júnior, outra de
3500 euros e outra de 45 231 euros, que pertencem ambas à socieda-
de SGUS Centro � Sociedade Gestora de Unidades de Saúde do
Centro, S. A.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 500 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

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

Conferido, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575642

VINOMATOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VINHOS, L.DA

Sede: Cavadinha, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1546;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041800; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20040129.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao seu arti-
go 2.º, a qual passa a ser a seguinte:

2.º

A sociedade tem por objecto:
1 � Prestação no território nacional e no estrangeiro de serviços

de trabalho agrícola, nomeadamente viticultura, exploração de vinhas,
vinificação, compra, venda, importação, exportação e engarrafamento
de vinhos, seus derivados e demais produtos necessários ao desempe-
nho deste objecto.

2 � Compra, venda, importação e exportação de máquinas agrí-
colas e máquinas e equipamentos industriais.

3 � Indústria de construção civil e obras públicas. Compra e ven-
da de bens imóveis, revendo dos adquiridos para esse fim, urbanização
e construção de imóveis e sua revenda em bloco ou em propriedade
horizontal.

4 � A sociedade poderá livremente, sem deliberação dos sócios,
participar no capital social de outras sociedades, constituídas ou a
constituir, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedade regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

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

Conferido, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575456

MARTINS OLIVEIRA ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Malhadinha, Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1529;
identificação de pessoa colectiva n.º 503995436; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 11/20040121.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos seus arti-
gos 1.º e 3.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Martins Oliveira Isolamentos Indus-
triais � Sociedade Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Malhadinha,
Boleiros, freguesia de Fátima, concelho de Ourém.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
55 000 euros, representado por uma quota pertencente ao único só-
cio José Martins de Oliveira.

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

Conferido, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575235

3 MOLARES � CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, 32, Rotunda Sul, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2603;
identificação de pessoa colectiva n.º 504809121; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 13/20040205.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao n.º 1 do seu
artigo 1.º e ao seu artigo 4.º, a qual passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a ter a firma 3 MOLARES � Clínica Mé-
dico-Dentária, L.da e passa a ter a sua sede na Estrada de Minde, 32,
Rotunda Sul, na cidade e freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de dois gerentes.

3 � A sócia, Sandra Paula Machado Lopes Inês, mantêm as suas
funções de gerente, ficando desde já nomeada gerente a sócia Joana
Raquel Machado Lopes Inês.

Foi também nomeada gerente a sócia Joana Raquel Machado Lopes Inês.

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

Conferido, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575480

SANTARÉM

CINTROSODA � ISOLAMENTOS PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4564/
031113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/131103.

Certifico que por escritura de 30 de Outubro de 2003 lavrada a
fls. 80 do livro de notas para escrituras diversas n.º 163-F do 2.º Car-
tório Notarial de Santarém entre: Vítor Manuel Mendes Duarte Men-
des casado com Maria Celeste do Rosário Monteiro Mendes sob o
regime da comunhão de adquiridos e, Paulo Jorge Galvão Cintrão,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma CINTROSODA � Isolamentos
Projectados, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional 3, lugar de
Almajões, freguesia de S. Vicente do Paúl, concelho de Santarém.

2.º

A sociedade tem por objecto projectos, construção e instalação de
isolamentos industriais e domésticos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até décuplo do capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, em condições a fixar nos respectivos contratos de suprimen-
to, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos nos
referidos contratos.

6.º

A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, sendo no
entanto desde já nomeados gerentes ambos os sócios Vítor Manuel
Mendes Duarte Mendes e Paulo Jorge Galvão Cintrão.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos sejam de que natureza forem, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

7.º

As assembleias gerais, salvo prazos e formalidades especiais, serão
convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006053507

TOMAR

AVIFARMA TOMARENSE � PRODUÇÃO, ALIMENTAÇÃO
E SANIDADE ANIMAL, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente AVIFARMA TOMARENSE � PRODUÇÃO,
ALIMENTAÇÃO E SANIDADE ANIMAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2145;
identificação de pessoa colectiva n.º 505248833; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 8/09022004.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos seus artigos 1.º a 6.º e eliminação dos 7.º a 12.º ficando os
mesmos com a redacção seguinte:

Pacto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Avifarma Tomarense � Produ-
ção, Alimentação e Sanidade Animal, Unipessoal, L.da, tem a sua sede
na Quinta da Nossa Senhora do Pilar, no lugar de São Lourenço, fre-
guesia de São João Batista, concelho de Tomar.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade deslo-
car a sede social, dentro do mesmo concelho, ou para o concelho
limítrofe, e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo a criação, abate e comercialização
de aves, actividades relacionadas com a agro-pecuária, avicultura e
floricultura. Higiene e sanidade animal. Comercialização de produtos
veterinários para animais e de factores de produção agro-químicos e
agro-sanitários para a agricultura, avicultura e floricultura.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde a uma única quota de igual montante, do único sócio
António Manuel Cardoso Vasconcelos Leal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único António
Manuel Vasconcelos Leal, que agora é nomeado gerente, e a quem
mais for nomeado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, e representá-la em juízo e fora dele, incluindo
nos actos de compra e venda, para e da sociedade, de veículos auto-
móveis, bem como nos tomar de arrendamento quaisquer prédios ou
locais, é suficiente a intervenção apenas do sócio gerente António
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Manuel Cardoso Vasconcelos Leal, e ou a conjunta de quaisquer dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto da mesma
sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital social de outras sociedades, inclu-
sive como sócio da responsabilidade limitada, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o objectivo desses agrupamentos e ou empresas
não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade esteja
exercendo.

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

Conferida, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000743757

AVIFARMA TOMARENSE � PRODUÇÃO, ALIMENTAÇÃO
E SANIDADE ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2145;
identificação de pessoa colectiva n.º 505248833; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/09022004.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Augusta
Maria Santos Carrão, por renúncia em 4 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000743749

GUEDES & FLORES � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1439;
identificação de pessoa colectiva n.º 503358860; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/04022004.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 10 de
Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000743722

TORRES NOVAS

PANIFICADORA MARQUES FILIPE � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 2047/040102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
040102.

Certifico que entre Joaquim Marques Filipe, casado com Maria
Emília Roque da Mota, na comunhão geral, Rua de Fernando Cunha,
14, Chancelaria, Torres Novas; Luís Alberto da Mota Marques Filipe
e mulher Silvina Maria Domingues Jorge Filipe, na comunhão de ad-
quiridos, Rua do Freixieiro, Rexaldia, Chancelaria, Torres Novas foi
constituída uma sociedade por quota que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Panificadora Marques Filipe � Indús-
tria de Panificação, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Freixieiro, lugar da
Rexaldia, freguesia de Chancelaria, concelho de Torres Novas.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a panificação, pastelaria e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5100 euros
e corresponde à soma de três quotas, iguais, no valor de 1700 euros, cada,
uma, pertencentes, uma ao sócio Joaquim Marques Filipe, uma ao sócio
Luís Alberto da Mota Marques Filipe, e uma à sócia, Silvina Maria
Domingues Jorge Filipe.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, que pode ou não ser remunerada se
tal for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois ou mais
gerentes, a nomear em assembleia geral, sócios ou não, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios Joaquim Marques Filipe, Luís Alberto
da Mota Marques Filipe e Silvina Maria Domingues Jorge Filipe.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa a
contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

ARTIGO 8.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 51 000 euros, e restituídas quando permitido.

Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a sociedade.

Conferida está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2004486473

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

TORLACA � LACAGEM DE METAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial, 15-B, freguesia do Torrão,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 545/991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504717960;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/160204.

Certifico que a sociedade supra alterou o artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
50 000 euros, pertencente ao sócio, José Luís da Silva Fontes; uma
quota de 50 000 euros, pertencente à sócia Maria Antónia Rodrigues
Marques da Silva Fontes.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002127719

ALMADA

SOBREAR � AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 219/
20031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506450830; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/04122003.
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Certifico que por Manuel Francisco Horta da Luz foi constituída a
sociedade supra referida cujos estatutos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOBREAR � Ar Condicionado e
Ventilação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Agostinho de Campos,
5, 3.º esquerdo, Vale de Grou, freguesia da Sobreda, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em montagem e comercialização
de ar condicionado, canalização, aquecimento central, climatização,
isolamentos térmicos, manutenção e assistência técnica e ventilação.
Elaboração de estudos e projectos relacionados com a actividade
indicada.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001158270

CARVALHO MADEIRA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9867/
990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504861093;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 23, 24 e 25/07012003.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação
de funções do gerente José Carlos Morais Carvalho Madeira, por re-
núncia de 5 de Dezembro de 2003.

Pela inscrição n.º 4 foi autorizada, aos 5 de Dezembro de 2003, por
José Carlos Morais de Carvalho Madeira a manutenção dos seus ape-
lidos Carvalho Madeira.

Pela inscrição n.º 5 foi alterado parcialmente o pacto quanto aos
artigos 4.º e 8.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Célia Maria
Cristo Falé Madeira e Jaime Madeira.

8.º

A gerência e representação da sociedade compete a sócios ou a
não sócios, estando já nomeada gerente a sócia Célia Maria Cristo
Falé Madeira, sendo suficiente a intervenção de um gerente para obrigar
a sociedade.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159587

LIFECYCLE � CONSULTADORIA
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 244/
20040108; identificação de pessoa colectiva n.º 506726100; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/08012004.

Certifico que foi constituída a sociedade supra referida cujos esta-
tutos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIFECYCLE � Consultadoria para
o Desenvolvimento Sustentável, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Alberto Araújo, 12,
6.º direito, freguesia da Cova da Piedade, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento, participação
e consultadoria em actividades económicas/negócios associados ao
conceito de desenvolvimento sustentável, especialmente vocacionado
para a intervenção nas áreas ambiental, energética, social, económi-
ca, institucional, e gestão integrada com a aplicação de valências
tecnológicas de carácter inovador; soluções integradas para edifícios
assente nas competências energéticas e ambientais; representação/
comissionista de tecnologias, equipamentos ligados à produção de
energias/renováveis/endógenas. Formação profissional no âmbito das
competências afectas ao conceito de desenvolvimento sustentável.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3500 euros pertencente ao sócio Vítor Manuel Ramos da Costa e outra
de 1500 euros pertencente ao sócio Eduardo Luís Miranda Pereira.

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 compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Vítor Manuel Ramos
da Costa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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.

28 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159404

PALÁCIO DOS SABORES, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 247/
20040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506757110; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/12012004.

Certifico que entre Cristina Maria Garrido dos Santos Ramos e João
António Esteves Pedroso foi constituída a sociedade supra referida
cujos estatutos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Palácio dos Sabores, Restau-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Simões, 2, fregue-
sia da Charneca de Caparica, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, hotelaria e simila-
res, pastelaria, cafetaria e comercialização de refeições pré confec-
cionadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 5000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 �Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159498

HÉLIO C. ALBUQUERQUE � PINTURA E CONSTRUÇÃO
CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 167/
22102003; identificação de pessoa colectiva n.º 506535258; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/22102003.

Certifico que Hélio Calvalcante Albuquerque constituiu a sociedade
unipessoal supra referida cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hélio C. Albuquerque � Pintura e
Construção Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eduardo Tavares, 7,
rés-do-chão esquerdo, Cova da Piedade, freguesia da Cova da Piedade,
concelho de Almada.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de pintura de cons-
trução civil, construção, reparação de edifícios; obras particulares; e
compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a in-
tervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio, fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251480
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C.A.S.B. � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8167/
960221; identificação de pessoa colectiva n.º 503610100; data do
depósito: 25062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963137

CONTAS & ELECTRÕES � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, ELECTRICIDADE E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 914/
20011009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011009.

Certifico que entre Maria Isabel de Brito Pereira e Paulo Alexan-
dre Ferreira Gil Pereira foi constituída a sociedade supra referida cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Contas & Electrões � Serviços
de Contabilidade, Electricidade e Gás, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Terreiro de Amato Lusitano,
3, 2.º esquerdo, no Laranjeiro, freguesia do Laranjeiro, concelho de
Almada.

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

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, electricidade e gás

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 1000251457

BRUNAL � COMÉRCIO DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3912/
860207; identificação de pessoa colectiva n.º 501637419; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 1000251514

CASA ANY � FIOS DE TRICOTAR E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1749/
780308; identificação de pessoa colectiva n.º 500722390; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 1000251513

NAVE 1 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 595/
610811; identificação de pessoa colectiva n.º 500164746; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira  Gonçalves Santos. 1000251512

CONTABEM � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8740/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503909017; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 1000251510

D. J. � DIAS & JOAQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 293/
000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504883011; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963242

TOURÉM CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9409/
981027; identificação de pessoa colectiva n.º 504444735; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963250

SMALL WORLD � PROMOÇÃO DE EVENTOS
DIDÁCTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 649/
010219; identificação de pessoa colectiva n.º 505332663; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963269
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A BUROCRÁTICA � GABINETE TÉCNICO
DE DOCUMENTAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5942/
910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502550023; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963277

SILUB � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8583/
970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503829200; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963285

BERTA JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8541/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503829790; data do
depósito: 25062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000962874

LARTINTAS � SOCIEDADE COMERCIALIZADORA
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8859/
970902; identificação de pessoa colectiva n.º 502390689; data do
depósito: 25062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000962882

CONSTRUBIDGE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9542/
050399; identificação de pessoa colectiva n.º 504742639; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/07102003.

Certifico que, com relação à sociedade supra referida, foi registado
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Setembro de 2003.

24 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2000966357

GERARDO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9514/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504714643; data do
depósito: 25062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963145

PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 890/
670522; identificação de pessoa colectiva n.º 500216096; data do
depósito: 25062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963153

OFICINA DOS SORRISOS � ATELIER DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 663/
020304; identificação de pessoa colectiva n.º 504784439; data do
depósito: 25062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963161

LARPROOF � SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA A PINTURA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9702/
990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504417380; data do
depósito: 25062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963170

FRANCISLAB � REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9292/
980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504285882; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963293

SOCIEDADE FARMACÊUTICA J. C. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8433/
960924; identificação de pessoa colectiva n.º 500662610; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963307

PINTO & GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9814/
990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504511858; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963315
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CAPARICACOR � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8768/
970603; identificação de pessoa colectiva n.º 503951030; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963331

CABELEIREIRO E INSTITUTO DE BELEZA BRANCO
& MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4274/
870525; identificação de pessoa colectiva n.º 501731369; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963358

CABRINHA DOIS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4272/
870522; identificação de pessoa colectiva n.º 501830588; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963340

TRILHOS E PEGADAS � DIVULGAÇÃO CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 059/
14032000; identificação de pessoa colectiva n.º 504901532;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 4/01042003.

Certifico que sobre a sociedade supra referida foi registado o se-
guinte:

Deslocação de sede para a Praceta de Florbela Espanca, 35-A,
Cacilhas, Almada.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251511

INDUSCUNI � GRANJA INDUSTRIAL CUNÍCULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1965/
30101979; identificação de pessoa colectiva n.º 500915644; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20031231.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Data da aprovação das contas: 11 de Dezembro de 2003, da so-
ciedade acima referida.

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251509

PURINOVA � SISTEMAS AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7611/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503375608; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 3/20031230.

Certifico que foi registado a dissolução e encerramento de liqui-
dação.

Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2003, da so-
ciedade acima referida.

Conferido e conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251507

REDESPORT � REDES DE PESCA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 778/
19112002; identificação de pessoa colectiva n.º 506159159;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20031230.

Certifico que foi registado a deslocação da sede para a Rua do Dr.
António José de Almeida, 29-B, 3.º, escritório 5, freguesia de Cova
da Piedade, concelho de Almada.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251506

BARBADOA, DORINDA & FILHAS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 172/
27102003; identificação de pessoa colectiva n.º 506587533; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/27102003.

Certifico que entre Augusto Barbadoa Batista, Dorinda Isqueiro
Ravasco, Elsa Maria Isqueiro Batista e Dora da Conceição Isqueiro
Batista, constituíram a sociedade supra referida cujo contrato é o
seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barbadoa, Dorinda & Filhas �
Construção Civil e Obras Públicas, L.da e tem a sua sede na Rua do
Infante D. Pedro, 13, 2.º direito, freguesia de Cova da Piedade, con-
celho de Almada.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir filiais, sucursais ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em construção civil e obras públicas;
organização, planeamento e realização de empreitadas de construção
civil e obras públicas, por conta própria ou de outrém; prospecção,
levantamento, administração, coordenação e controlo de projectos e
obras; administração, controle de obras e empreitadas; administração e
manutenção de empreendimentos e propriedades; importação, expor-
tação e aluguer de equipamentos de salubridade e construção civil; estu-
dos, projectos e realização de trabalhos de canalização, esgotos e te-
lefones, aplicação de capitais em imóveis, estudos de urbanização;
elaboração de projectos de qualquer natureza; compra e venda de
imóveis:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 15 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
3750 euros cada, uma de cada um dos sócios.

4.º

A sociedade poderá subscrever e adquirir participações de qualquer
espécie em sociedades nacionais ou estrangeiras, com objecto social
idêntico ou diferente do seu, bem como participar em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

5.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, podendo
contudo os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer
nas quantias e com as condições e garantias que forem deliberadas em
assembleia geral.
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6.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � É vedada à gerência obrigar a sociedade em fianças, subfianças,
abonações, letras de favor, avales e outros actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais.

4 � Os gerentes poderão delegar no todo ou em parte os seus
poderes de gerência e a sociedade poderá constituir mandatários nos
termos do artigo 256.º do Código Comercial.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, é livremen-
te permitida.

2 � Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a ces-
são de quotas a estranhos, sendo neste caso conferido o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar à sociedade e, em segundo, aos sócios não
cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, sejam titulares.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota, no todo ou em parte,
deverá comunicar os elementos essenciais do negócio à sociedade e
aos outros sócios, por carta registada com aviso de recepção, identi-
ficando sempre o comprador.

4 � Se, após o decurso de 30 dias sobre o envio das cartas a que se
reporta o número anterior, nem a sociedade nem os sócios comuni-
carem ao cedente, de igual modo, a sua vontade de exercerem o direi-
to de preferência, poderá o sócio cedente, sem mais, ceder a sua quo-
ta nos termos comunicados.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota nos casos previstos na
lei e ainda nas seguintes situações:

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

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será valor que resultar do último balan-
ço aprovado e na falta de acordo, será fixado por árbitros, nos ter-
mos do artigo 1513.º do Código do Processo Civil.

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.

9.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251505

CONTURRAM � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 879/
07032003; identificação de pessoa colectiva n.º 505346168; ins-
crição n.º 2: número e data da apresentação: 12/20040107.

Certifico que foi aumentado o capital de 5000 euros 125 000 euros
e alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
125 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 100 000 euros pertencente ao sócio
Rogério Perestrelo da Silva Ramos;

b) Uma no valor nominal de 25 000 euros pertencente ao sócio
Manuel Perestrelo da Silva Ramos.

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

Conferido e conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251504

FRATERNA � ENGENHARIA, CONSULTORIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7455/
940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503373788; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/07012004.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capital e
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo duas no valor nominal de
50 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José António
Nunes Corrêa Fernandes e Edmundo José Nunes Corrêa Fernandes e a
outra no valor nominal de 49 000 euros pertencente à própria socie-
dade.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 1000251503

TEIXEIRA & REGO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3659/
840620; identificação de pessoa colectiva n.º 501448217;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20040107.

Certifico que foi registado a deslocação de sede para a Rua de Pi-
teira Santos, 7-G, (traseiras), Vale Flores, freguesia do Feijó, conce-
lho de Almada, da sociedade acima referida.

Conferida e conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251502

INAFIRMA � EMPREITEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 092/
20011124; identificação de pessoa colectiva n.º 505485435;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20031231.

Certifico que foi registado a deslocação da sede para a Rua de Cor-
reia Pires, 20, rés-do-chão direito, Pragal, freguesia do Pragal, conce-
lho de Almada.

20 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251500

MICROCERES � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8177/
960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503610194;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 7 e 8/20031231.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Cessação de funções do gerente Pedro Miguel da Cruz Marta,

por renúncia em 29 de Setembro de 2003.
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2 � Alteração parcial do contrato do contrato quanto ao artigo 5.º,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence a ambos os sócios, Luís Miguel do Paço
Videira e Catarina de Jesus Fonseca Horta do Paço Videira.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

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

A Escriturária Superior, Maria Beatriz Henriques Passão Fortio.
1000251499

EQUIJOPER, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8997/
971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504063367; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20031231.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$
(5000 euros) e alterado o artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 euros pertencente
ao sócio João Manuel dos Santos Pereira e uma de 500 euros perten-
cente à sócia Maria Margarida Mendes Soromenho Santos Pereira.

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

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251498

MICHEL AMORIN, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 239/
02012004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
02012004.

Certifico que Michel Antoine Amorim constituiu a sociedade supra
referida cujo contrato e o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Michel Amorin, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Virgílio Martinho, 5,
2.º frente, Vale Flores, freguesia de Feijó, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em actividades de consultoria para
os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota única no valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao sócio Michel Antoine Amorin, de
nacionalidade francesa, solteiro, maior, Rua de Virgílio Martinho, 5,
2.º frente, Feijó, detentor do passaporte n.º 99TP45635 e do número
de identificação fiscal 241354153.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio, que, desde já
fica nomeado gerente.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção do gerente único.

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.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251497

TÁXIS FERNANDES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6434/
920513; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 2/20031215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Estrada da Algazarra, 33, 2.º esquerdo,

freguesia do Feijó, concelho de Almada.

A Escriturária Superior, Maria Beatriz Henriques Passão Fortio.
1000251496

CONSTRUÇÕES TOMAZINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 225/
20031212; identificação de pessoa colectiva n.º 503858242; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20031212.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 75 000 euros
para 100 000 euros e alterado o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º
e artigos 3.º e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Praça de António Ribeiro Chiado,
15-B, freguesia do Feijó, concelho de Almada.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria de construção civil,
ampliação, transformação e restauro de edifícios, empreitas e sub-
empreitadas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
50 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios João Fernando
Mendes Tomazinho e José Carlos Mendes Tomazinho.

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

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251495

COMPRODHIS � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
E SEGURANÇA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 224/
20031212; identificação de pessoa colectiva n.º 506417638; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031212.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida cujo contrato
é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMPRODHIS � Comércio de
Produtos de Higiene e Segurança Electrónica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Infanta D. Beatriz, 2,
1.º esquerdo, Almada, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
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das ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produtos
de higiene; importação e exportação de produtos de higiene; instala-
ção e manutenção de equipamentos de segurança electrónica; impor-
tação e exportação de equipamentos de segurança electrónica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas : uma do valor nominal de
1668 euros pertencente ao sócio Nuno Miguel Alves de Oliveira Portela;
e duas iguais do valor nominal de 1666 euros, pertencente uma a cada
um dos sócios Manuel António Fernandes Gomes e Jorge Alberto Franco
dos Santos.

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 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Nuno Miguel Alves de
Oliveira Portela.

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.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251494

MANUEL SILVEIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 827/
31052001; identificação de pessoa colectiva n.º 505527820; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Dezembro de 2003.

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251493

RIO TAGUS � GESTÃO IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6687/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502894113;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 5/20031210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução dos órgãos sociais para o triénio 2003/2005, por de-

liberação de 28 de Janeiro de 2002.

29 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251492

A. VIEIRA ROCHA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7892/
950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503480606; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/20031210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Novembro de 2003.

29 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251491

CALRRETAS & LOURENÇO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9179/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 502449144; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/20031210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Dezembro de 2003.

29 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251490

SOLAR � SOCIEDADE DE LARES E CASA
DE REPOUSO SANTA MARGARIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3685/
840911; identificação de pessoa colectiva n.º 501554270; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 11/20031209.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, quanto
ao artigo 5.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 120 000 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 40 000 euros da sócia Jesuína de
Campos Marques; uma de 40 000 euros do sócio José Alberto Ferreira
Martins; e uma de 30 000 euros (bem próprio) e uma de 10 000 euros
(bem comum) do sócio Mário Andrade Pacheco Duarte.

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

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251489

ACI � ASSISTÊNCIA E CONSERVAÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9422/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 502881844;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 4 e 5/20112003.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21, foi registada a cessação
de funções do gerente Fernando de Almeida de Sousa Marques e António
Sousa Ribeiro da Cruz, por renúncia com efeitos a partir de 15 de
Outubro de 2003.

Pela inscrição n.º 23 foram nomeados os administradores por deli-
beração de 30 de Outubro de 2003:

Presidente � Eduardo Antunes Duarte; vogal: José Santos Moita,
casado, Estrada de São Domingos de Rana, lote 2, 2.º, São Domingos
de Rana; vogal: Virgílio Lacerda Alves Garcia.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251488
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HUGO DE QUEIRÓS PEDROSO � ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 847/
08062001; identificação de pessoa colectiva n.º 504248375; ins-
crição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 9 e
10/20031127.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 9/20031127 � Nomeação de secretário, por de-

liberação de 18 de Novembro de 2003.
Secretário nomeado; Ana Paula Ferro, casada, solicitadora, com

escritório na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 9, rés-do-chão
esquerdo, Almada, C. P. 2432.

Apresentação n.º 10/20031127 � Dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2003.

A Escriturária Superior, Maria Beatriz Henriques Passão Fortio.
1000251487

F. R. CARVALHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8847/
970822; identificação de pessoa colectiva n.º 504001760; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 79/26032002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, alteração parcial do contrato quanto ao arti-

go 4.º, e redenominação do capital para euros.
Reforço: 602 410$ subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios

em partes iguais e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Fernando Rodrigues Carvalhais � 2500 euros;
2 � Anabela Maria Margaça dos Santos Carvalhais � 2500 euros.

O texto da sociedade, na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251486

C1F1 � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 171/
24102003; identificação de pessoa colectiva n.º 506733513; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/24102003.

Certifico que foi constituída a sociedade supra referida cujo contra-
to é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma C1F1 � Investimentos Imobiliá-
rios, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Feijó, 69, rés-do-chão direi-
to, na freguesia do Feijó, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de construção
civil, empreitadas de obras públicas e particulares, concepção,
edificação e exploração de empreendimentos turísticos e imobiliários,
a compra e venda de prédios e/ou fracções rústicos e/ou urbanos e a
revenda dos adquiridos para esse fim. Mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 45 000 euros, pertencente à sócia Isabel Cristina Pereira
do Amaral e outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao
sócio João Miguel Amaral Chiola.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, compete à sócia Isabel Cristina Pereira
do Amaral, que desde já fica nomeada gerente, obrigando-se a socie-
dade em todos os seus actos e contratos com a sua assinatura.

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.

6.º

Podem ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 100 000 euros.

7.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a estranhos depende
de autorização da sociedade à qual é conferido o direito de preferência.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251485

HEDAPE � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4469/
880307; identificação de pessoa colectiva n.º 501943366; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963366

CONFISCALIZA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E FISCALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6670/
921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502893010; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963374

CABRAL & CRISTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1130/
710701; identificação de pessoa colectiva n.º 500388338; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963382

ALCATIFEX � CENTRO TÉCNICO DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1049/
700803; identificação de pessoa colectiva n.º 500014221; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963390

A. G. BRANCO � COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5884/
901129; identificação de pessoa colectiva n.º 502525762; data do
depósito: 27062002.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963404

MIGUEL & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 799/
650701; identificação de pessoa colectiva n.º 500514208; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963420

CONCRETRANS � TRANSPORTE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7705/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503392766; data do
depósito: 08012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159412

DIONIC � SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 917/
20010710; identificação de pessoa colectiva n.º 500783942; data
do depósito: 07012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159447

CHARCUTARIA SERRAMINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7523/
940905; identificação de pessoa colectiva n.º 503349879;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 14/07012004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente José Luís Monteiro Cabral, por re-
núncia de 15 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159595

VÍTOR & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9864/
130899; identificação de pessoa colectiva n.º 504432397;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 7 a 9/07012004.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação
de funções do gerente José da Cruz Rodrigues, por renúncia de 8 de
Outubro de 2003.

Pela inscrição n.º 7 foi alterado parcialmente o pacto quanto aos
artigos 3.º, 4.º e 6.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de venda de artigos para o
lar, papelaria, louças, brinquedos, produtos de limpeza e ferramentas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada sócio.

6.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria
Emília Henriques Pereira Andrade.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

3 � Nenhum gerente poderá obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor, ou em quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

Pela inscrição n.º 8 foi autorizada a manutenção do nome José por
José da Cruz Rodrigues aos 8 de Outubro de 2003.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159560

AUTO MONUMENTAL DE ALMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 941/
680603; identificação de pessoa colectiva n.º 500003390; data do
depósito: 15012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159641

MANUEL CALIÇA DE ALMEIDA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9807/
990927; data do depósito: 12012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159501

ANA & FERNANDO SIMÃO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 174/
28102003; identificação de pessoa colectiva n.º 506742733; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/28102003.

Certifico que entre Fernando Manuel Barata Rosa Simão e Ana
Paula Barata Rosa Simão, foi constituída a sociedade supra referida:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana & Fernando Simão �
Representações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alfredo Keil, 9, 1.º
direito, freguesia de Pragal, concelho de Almada.

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

O objecto da sociedade consiste em representações e comércio de
marroquinaria, artigos em pele, malas de senhora, malas de viagem,
acessórios de moda, perfumes, vestuário, calçado e relógios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
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tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251478

READY AND HOT � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 175/
28102003; identificação de pessoa colectiva n.º 506704602; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/28102003.

Certifico que foi constituída a sociedade supra-referida cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma READY AND HOT � Restaura-
ção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do 1.º de Maio, 40 D,
freguesia da Costa da Caparica, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração: refeições rápidas,
snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 15 000 euros pertencente à sócia Isabel Maria
Morgado Malheiro do Vale, duas quotas iguais do valor nominal de
7500 euros cada uma e uma de cada um dos sócios Pierre-Yves
Malheiro do Vale Hapetian e Jean-Marc Malheiro do Vale Hapetian.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Isabel Maria Morgado
Malheiro do Vale.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251477

JORGE ALVES & ILDA PINOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 231/
20031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506810127; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20031219.

Certifico que entre Jorge Alexandre Antunes Rebelo Alves e Ilda Isa-
bel Capelo Lopes Pinote, foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Alves & Ilda Pinote, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Julião Campos, 1,
rés-do-chão, loja, no lugar, freguesia e concelho de Almada.

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

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simila-
res, restauração, café, pastelaria, snack-bar, cyber-café. Comércio de
publicações periódicas e não periódicas, brindes, acessórios de moda,
bijuteria, marroquinaria, vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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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.

9 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251475

CARLOS M. P. JÚLIO � DESPACHANTE OFICIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 226/
20031215; identificação de pessoa colectiva n.º 506799204; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031215.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos M. P. Júlio � Despachan-
te Oficial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Nobre, 6, 6.º
direito, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade permitida a
despachantes oficiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único Carlos Manuel Ponte Júlio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

2 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251474

ASS ABLOY HOSPITALITY IBERICA S. L.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL) � Sucursal em Portugal

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 157/
20031013; identificação de pessoa colectiva n.º 980284139; ins-
crição n.º 2; data da apresentação: 09012004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designado
como mandatário, por deliberação de 21 de Novembro de 2003, Re-
nato Hideki Matsuda, solteiro, maior, com domicílio profissional na
Rua de Manuel da Fonseca, loja 6-B, Almada, para que, em relação à

sucursal da sociedade existente em Portugal, possa exercer individual-
mente as seguintes faculdades:

a) Assegurar a direcção dos negócios da sucursal, contratar e des-
pedir empregados, designar as suas atribuições e retribuições;

b) Comprar e vender mercadorias, maquinaria, e, em geral, bens
móveis, concorrer a leilões e concursos públicos e particulares, apre-
sentar propostas e aceitar adjudicações provisórias ou definitivas;
assinar facturas, guias, conhecimentos e declarações juradas; contra-
tar fretes, tudo até ao limite de 30 000 euros por operação.

Conferida, está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159455

SAPATARIA NOVO ESPAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 243/
20040108; identificação de pessoa colectiva n.º 506691284; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/08012004.

Certifico que, entre Emídio Rodrigues do Bento Venceslau e Carlos
Duarte Câncio Monteiro Martins, foi constituída a sociedade supra-
referida cujos estatutos são os seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Sapataria Novo Espaço, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Nuno Álvares
Pereira, 7 B, freguesia e concelho de Almada.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto o comércio, representação e distri-
buição de sapatos, malas e marroquinaria.

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros
cada uma, pertencente uma a cada sócio.

2 � Mediante prévia deliberação dos sócios, a sociedade poderá
adquirir participações sociais em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios, desde já, designa-
dos gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159439

ESPIRALSOFT � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 592/
06082002; identificação de pessoa colectiva n.º 506117030;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 7/20031209.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Cessação de funções do gerente Luís Miguel da Silva Inês

Soares, por renúncia em 19 de Novembro de 2003.
2 � Alteração parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, e

aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada
um dos sócios Maria Helena Lopes Barreto Magro e Zélio Joaquim
Prates Maximiano.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, compete a um ou mais gerentes, nomeados em assembleia
geral, sendo necessária e suficiente a assinatura de um gerente, para
obrigar validamente a sociedade.

2 � Os gerentes terão a remuneração que for definida em assem-
bleia geral.

3 � (Mantém-se.)

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

A Escriturária Superior, Maria Beatriz Henriques Passão Fortio.
2003145729

CONCEIÇÃO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9788/
990701; identificação de pessoa colectiva n.º 504555502; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 1000251455

M. G. P. A. � COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9768/
990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504635603; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 1000251454

SULCARVIDRO � COMÉRCIO E MONTAGEM DE VIDROS
PARA VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9697/
990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504753703; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 1000251453

A. F. GUEDES � SOCIEDADE DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5087/
900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502019875; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 1000251452

VALÉRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6575/
920826; identificação de pessoa colectiva n.º 502918489; data do
depósito: 02012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251451

ECOTRIBE � REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 662/
01032001; identificação de pessoa colectiva n.º 505118670; data
do depósito: 02012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251450

IMOBUSINESS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9659/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504304500; data do
depósito: 26012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251449

BRISAIMOBILIÁRIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7484/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503328235; data do
depósito: 20012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251448

CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA, DR. NUNO ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5054/
290688; identificação de pessoa colectiva n.º 502000929; data do
depósito: 20031222.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251447

MUNDICLASSE � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8662/
970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503879304; data do
depósito: 20012004.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251446

ECOTRIBE � REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 662/
01032001; identificação de pessoa colectiva n.º 505118670; data
do depósito: 02012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251445

LLESCO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE EDIFÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6410/
950522; identificação de pessoa colectiva n.º 502774746; data do
depósito: 27012004.

Certifico que em relação à sociedade supra-referida, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251444

ESTILO NOVO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8313/
960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503676900; data do
depósito: 27012004.

Certifico que em relação à sociedade supra-referida, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251443

FERCAM � COMERCIALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE TELAS EM PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8342/
960709; identificação de pessoa colectiva n.º 503708810; data do
depósito: 19012004.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 1000251442

CENTRO DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
DE ALMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9667/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504743260;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 11 e 12/29012004.

Certifico que em relação à sociedade supra-referida, foi registada a
cessação de funções do gerente Nuno Manuel Leitão Palma Rodrigues,
e alteração do pacto quanto aos artigos 4.º e 6.º cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de

15 750 euros pertencente à sócia Isabel Cristina Cardoso dos Santos
Silva Sequeira e uma de 14 250 euros pertencente à sócia Maria He-
lena do Carmo Cardoso dos Santos Silva Sequeira.

ARTIGO 6.º

A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambas as sócias, e para
que a sociedade se considere validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo da sociedade na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 1000251441

P. MEDIDAS � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8851/
970827; identificação de pessoa colectiva n.º 504001680; data do
depósito: 07012003.

Certifico que em relação à sociedade supra-referida, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2001.

7 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251440

MUNDICLASSE � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8662;
identificação de pessoa colectiva n.º 503879304; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/2604200.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato quanto ao arti-

go 3.º e redenominação do capital em euros.
Reforço: 19 048 200$ realizado em dinheiro, através da entrada de

um novo sócio, Ilídio Martins Gouveia que subscreve uma quota de
igual valor.

Capital: 100 000 euros.
Sócios e quotas unificadas:
1 � BRISAIMOBILIÁRIA � Sociedade de Mediação Imobi-

liária, L.da � 4987,98 euros.
2 � Ilídio Martins Gouveia � 95 012,02 euros.

O texto da sociedade na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251439

DR. JAVIER G. GOMEZ � SERVIÇOS MÉDICOS
DENTÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 211/
01022002; identificação de pessoa colectiva n.º 505857780; data
do depósito: 29012004.

Certifico que em relação à sociedade supra-referida, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251438

ALMADARTE � CONSTRUÇÕES, URBANIZAÇÕES
E COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6244/
911220; identificação de pessoa colectiva n.º 502685107; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/20040129.
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Certifico que em relação à sociedade supra-referida, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º e nomeação de
gerente, por deliberação de 12 de Novembro de 2003.

Gerência: será desempenhada por ambos os sócios.
Forma de obrigar: é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo da sociedade na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 1000251437

CHIRON � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8326/
960628; identificação de pessoa colectiva n.º 503676985; data do
depósito: 16042003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

20 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251436

SICALMA � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE CARNES DE ALMADA E SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 811/
651002; identificação de pessoa colectiva n.º 500247153; data do
depósito: 20031226.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251435

RÁBULA � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8501/
961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503794961; data do
depósito: 28122001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

16 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 1000251434

MULTILABOR � CEDÊNCIA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5606/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502305177; data do
depósito: 11042000.

Certifico que em relação à sociedade supra-referida, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 1999.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251433

SOLAR DOS SABORES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 479/
23042002; data do depósito: 20040105.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251432

ALMATÁXIS � TRANSPORTE EM AUTOMÓVEL LIGEIRO
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8402/
960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503744549;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: (of.) 8/20040113.

Certifico que foi registado o seguinte: cessação de funções do ge-
rente Fernando Nunes Ventura, por renúncia em 10 de Novembro de
2003.

Conferida e conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251431

DANIEL GREGÓRIO & MÓNICA FERRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 241/
20040107; identificação de pessoa colectiva n.º 506741893; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/07012004.

Certifico que, entre Daniel Gregório e Mónica Ferraz, foi constitu-
ída a sociedade supra-referida cujos estatutos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Daniel Gregório & Mónica
Ferraz, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Alfredo Pimenta, 6,
2.º esquerdo, freguesia de Charneca de Caparica, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em design gráfico, web design, produ-
ção multimédia, stands, publicidade, design de interiores, design industrial
e produção de eventos.

ARTIGO 3.º

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, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos 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.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159609
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SANTOS FRADE � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 139/
011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505687747; data do
depósito: 27122002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000962793

TEMPORÃO FERNANDES & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7378/
940523; data do depósito: 22072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000969232

OLIMERO � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9595/
990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504322974; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000969240

MARQUES & AIRES, INSTALAÇÕES DE GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 373/
20000719; data do depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000969259

MANUEL ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7656/
950116; data do depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000969267

G. G. C. E. � GABINETE DE GESTÃO E CONTABILIDADE
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4481/
880321; identificação de pessoa colectiva n.º 501953272; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000969275

SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA
NOSSA SENHORA DO MONTE DE CAPARICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3713/
841204; identificação de pessoa colectiva n.º 501470549; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000969283

CONFECÇÕES FELICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5139/
881021; identificação de pessoa colectiva n.º 502055804; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000969291

CAFÉ CRISTO REI � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE CAFÉS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6423/
920506; identificação de pessoa colectiva n.º 502780460; data do
depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000969305

FERTAGUS � TRAVESSIA DO TEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 476/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º 504226320; data do
depósito: 25062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963188

TRANCIDALMADA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5047/
880622; identificação de pessoa colectiva n.º 501988152; data do
depósito: 27062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 2000963196

BALNEÁRIOS DA PRAIA DO TARQUÍNIO, ACTIVIDADES
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7720/
950301; data do depósito: 28122001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 1000251484

CICLOCOLOR � LABORATÓRIO INDUSTRIAL
DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6698/
921207; identificação de pessoa colectiva n.º 500921202; data do
depósito: 18022002.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 1000251483

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7792/
950417; identificação de pessoa colectiva n.º 503426164; data do
depósito: 16012002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251482

EU E TU � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8228/
960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503633984; data do
depósito: 13032002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251479

FÁBRICA DE ESTORES METALFLEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 603/
611006; identificação de pessoa colectiva n.º 500105707; data do
depósito: 16012002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251476

HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9074/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504108310; data do
depósito: 06022002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251472

PROTOSERVE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8973/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504063812; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 146/27032002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação para euros e alteração parcial

do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, mediante incorporação de reservas livres para

reforço das quotas dos sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócias e quotas:
1 � Silvina Maria da Conceição Pinto � 250 euros.
2 � Rosa Maria da Conceição Pinto � 4750 euros.

O texto da sociedade na sua redacção actualizada ficou arquivado
na pasta respectiva.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251470

MONTES DA LUA � DIVULGAÇÃO CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 059/
14032000; identificação de pessoa colectiva n.º 504901532; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 26/14122001.

Certifico que foi registado a alteração de pacto quanto ao artigo 1.º

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Trilhos e Pegadas � Divulgação
Cultural, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do 25 de Abril, 48,
Centro Comercial de Almada, loja 16, freguesia de Cacilhas, conce-
lho de Almada.

O texto da sociedade na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251469

COSMOCABE � COSMÉTICA E MOBILIÁRIO
PARA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9006/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504082620; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/19032002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação para euros e alteração parcial

do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, mediante incorporação de reservas para reforço

das quotas dos sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Vítor Manuel Antunes Aguiar � 3000 euros.
2 � Jorge Manuel Aguiar Garcia � 2000 euros.

O texto da sociedade na sua redacção actualizada ficou arquivado
na pasta respectiva.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251467

O CRUZAMENTO DO LAZARIM
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4058/
160986; identificação de pessoa colectiva n.º 501726462; data do
depósito: 23012002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000251465

PRUMARTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3523/
830519; identificação de pessoa colectiva n.º 501816763; data do
depósito: 28122001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

11 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 2000967060

ESPELHO ARTÍSTICO DE ALMEIDA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 467/
600808; identificação de pessoa colectiva n.º 500099510; data do
depósito: 28122001.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 2000967116

O PARAFUSO � CAFÉ CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5378/
180589; identificação de pessoa colectiva n.º 502162716; data do
depósito: 12032002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2000967540

LOPES VAZ, LOPES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3672/
840724; identificação de pessoa colectiva n.º 501453148; data do
depósito: 28052002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2001157240

VAZ & LOPES � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8551/
961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503829870; data do
depósito: 28052002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2001157258

VAZ & MARTINHO � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8552/
961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503829854; data do
depósito: 28052002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2001157266

MACEDÓNIA � COMÉRCIO DE MARROQUINARIA,
PRONTO A VESTIR E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7815/
950505; identificação de pessoa colectiva n.º 503468584; data do
depósito: 20052002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2001157274

SANTOS & GONÇALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8270/
960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503648205; data do
depósito: 20052002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2001157282

DEMIFONTE � CLÍNICA DE NUTRIÇÃO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 181/
05112003; identificação de pessoa colectiva n.º 506750094; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/05112003.

Certifico que entre Paula Cristina Ermeiro Morais e Maria Manuela
Ermeiro Morais, foi constituída a sociedade supra-referida cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DEMIFONTE � Clínica de Nu-
trição e Estética, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Salgueiro Maia, 9 A
e 9 B, rés-do-chão, freguesia da Cova da Piedade, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de clínica de nutri-
ção e fisioterapia. Prestação de serviços de estética. Comércio a re-
talho de produtos dietéticos e de estética.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é 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, 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) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 1000251473

GERMANO & LAURINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 170/
24102003; identificação de pessoa colectiva n.º 506728587; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/24102003.

Certifico que entre Germano Soares Fernandes e Laurinda da Silva
Gaspar Fernandes foi constituída a sociedade supra-referida.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Germano & Laurinda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando de Almeida,
11, freguesia da Sobreda, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 8000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 4000 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 1000251471

PETLAR � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E ALIMENTOS PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 208/
13122001; identificação de pessoa colectiva n.º 505884534;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números das
apresentações: 4, 5 e 6.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Cessação de funções do gerente Carlos Alberto Ramos Mar-

ques, por renúncia em 12 de Dezembro de 2003.
2 � Reforço de capital de 5000 euros para 20 000 euros e altera-

ção parcial do contrato, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Barbosa de Magalhães,
lote 31, Alto do Índio, freguesia de Sobreda, concelho de Almada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 20 000 euros,
dividido em duas quotas: uma, do valor nominal de 19 600 euros, perten-
cente ao sócio António Luís Grencho Serrano; e outra, do valor nominal
de 400 euros, pertencente ao sócio António Pereira Serrano.

Gerente nomeado: o sócio António Pereira Serrano, por delibera-
ção de 12 de Dezembro de 2003.

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

Conferido e conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251468

PEDRO FARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 237/
20031231; identificação de pessoa colectiva n.º 506804755; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031231.

Certifico que Pedro Miguel Faria dos Santos, constituiu a sociedade
acima referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Faria, Sociedade Unipes-
soal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Natália Correia, 42,
Vale Flores, freguesia de Feijó, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a remodelação de imóveis e decora-
ção de interiores; elaboração de projectos e acompanhamento obras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a Sociedade está exercendo.

19 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251466

OBRANOVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2107/
800918; identificação de pessoa colectiva n.º 501059571; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 16/20031222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão.
Modalidade: cisão-fusão.
Sociedade incorporante: OBRANOVA � Sociedade de Cons-

truções, L.da
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Sociedade cindida: Sociedade de Investimentos Atlas, S. A., com sede
em Lisboa, na Rua de Joaquim António de Aguiar, 41, rés-do-chão,
esquerdo.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251464

T. S. T. TRANSPORTES SUL DO TEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8584/
970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503344451; inscri-
ção n.º 22 e inscrição n.º 23; números e data das apresentações: 5 e
6/20040121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de David Robert Martin, casado, residente em Bondwood

Born, Repton Shrubs, Bretby, Burton on Trent, Staffordshire DE
150RJ, Inglaterra, para o cargo de membro do conselho de adminis-
tração, por deliberação de 8 de Setembro de 2003.

Nomeação de David Robert Martin, para o cargo de presidente do
conselho de administração, por deliberação de 8 de Setembro de 2003.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251463

JACINAVE � REPARAÇÃO NAVAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 229/
20031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506792331; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031219.

Certifico que Hildeberto Jacinto Espírito Santo Loureiro, consti-
tuiu a sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma JACINAVE � Reparação Naval,
Unipessoal, L.da

3.º

A sede social é na Praça da Portela, 11, cave direita, freguesia de
Laranjeiro, concelho de Almada.

§ único. A gerência poderá descolar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

O objecto social consiste na indústria de reparação naval.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde a uma quota única deste valor, pertencen-
te ao sócio Hildeberto Jacinto Espírito Santo Loureiro.

6.º

1 � A gerência, dispensada de caução, pertence ao sócio único, ou
a pessoas estranhas nomeadas nos termos do artigo 270.º-E, n.º 1, do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � É suficiente a assinatura de um gerente para que a sociedade se
considere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

7.º

A celebração de negócios jurídicos, que deverão servir a prossecu-
ção do objecto social, entre a única sócia e a sociedade, ficam desde
já autorizados.

7 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251462

RAMA, ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9983/
20012000; identificação de pessoa colectiva n.º 504715437;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 6 e 7/20031215.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Cessação de funções do gerente José Luís Calixto Machado de

Sousa, por renúncia em 12 de Dezembro de 2003.
2 � Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 9.º, ficando

com a seguinte redacção:
9.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme o deliberado em assembleia geral, fica a cargo do só-
cio, Josué Godinho da Silva.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

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

5 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000251461

CSEQ � CENTRO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA
DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 221/
20031209; identificação de pessoa colectiva n.º 506715841; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/09122003.

Certifico que entre Isabel Maria Rocha Tavares, Maria João Rocha
Tavares e Guimarães Sampaio, S. A., foi constituída a sociedade su-
pra-referida cujos estatutos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CSEQ � Centro de Serviços de
Estética de Qualidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bela Vista, 76, 4.º esquer-
do, Monte da Caparica, freguesia da Caparica, concelho de Almada.

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

O objecto da sociedade consiste no comércio e prestação de servi-
ço de estética. Comércio de produtos naturais e dietéticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 8500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 51 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente Artur Gui-
marães Sampaio.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias Maria João Ro-
cha Tavares e Isabel Maria Rocha Tavares e o não sócio Artur Gui-
marães Sampaio, casado, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários
de Santa Eulália, Margaride, Felgueiras.

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

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

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

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

A Escriturária Superior, Helena Cristina Cordeiro Mesquita.
2001158351

SANT�ANA SERRA REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8914/
971022; identificação de pessoa colectiva n.º 504084623;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 7, 8 e 9/08012004.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação de
funções dos gerentes João Paulo da Cunha San�Ana Serra e Paulo João
da Cunha Sant�Ana Serra, por renúncia em 13 de Novembro de 2003.

Pela inscrição n.º 5 foi alterado parcialmente o contrato quanto
ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Albertina Rodrigues da Cunha Serra e Armando Vítor Sant�Ana
Serra.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159625

ODONTOPREV � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8538/
961209; identificação de pessoa colectiva n.º 503796778; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/22012004.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à soci-
edade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
contrato com o aditamento de um artigo que passa a ser o 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 4833,33 euros, do sócio Luís Carlos Gonçalves Gomes, e

outra no valor nominal de 166,67 euros da sócia Márcia Eliana Cân-
dido de Araújo Gomes.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159749

LEONEL & AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1781/
080678; identificação de pessoa colectiva n.º 500767980; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/08012004.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de redenominação do ca-
pital em euros e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
124 699,47 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
93 524,60 euros pertencente ao sócio Leonel Maria Duarte e uma de
31 174,87 euros, pertencente à sócia Maria Francisca da Silva Duarte.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159390

CONTAVIP � GABINETE DE CONTABILIDADE
E DOCUMENTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6985/
930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503044903; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 20/07012004.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de transformação em so-
ciedade unipessoal por quotas e alteração parcial do contrato quanto
ao corpo do artigo 1.º e artigo 3.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONTAVIP � Gabinete de Contabilida-
de e Documentação, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Car-
valho Freirinha, 1, sala A, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
correspondendo a uma única quota, do valor nominal de 5000 euros,
pertencente à sócia Maria Adriana Oliveira dos Santos Morgado.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159382

JOTANATA, CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 242/
20040107; identificação de pessoa colectiva n.º 506465179; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/07012004.

Certifico que entre José António Correia da Silva e Natália Maria
Gonçalves Pinto, foi constituída a sociedade supra referida cujos esta-
tutos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOTANATA, Café e Snack-Bar, L.da, e
fica com a sede na Avenida do Professor Egas Moniz, 8 C, freguesia
e concelho de Almada.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede e/ou estabelecimento para outro local do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros,
pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

Qualquer sócio poderá fazer à caixa social os suprimentos necessá-
rios nos termos e condições deliberadas em assembleia geral, podendo
ainda esta, desde que haja unanimidade, exigir prestações suplementa-
res de capital, até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo, fica confe-
rido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota pelo seu valor nomi-
nal, acrescido da parte correspondente nos fundos sociais constantes
do último balanço aprovado, em qualquer dos seguintes casos:

 a) Insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente
decretada e não suspensa;

b) Anúncio da venda da quota em qualquer execução judicial, fiscal
ou administrativa;

c) Quando, em caso de divórcio a quota não for adjudicada ao res-
pectivo titular.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não confor-
me for resolvido em assembleia geral, pertence a ambos os sócios.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica vedado aos gerentes, sob a cominação de responderem
por perdas e danos, obrigar a sociedade em actos alheios ao objecto
social, nomeadamente em abonações, fianças, letras de favor e avales.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159617

AFONSO, SANTOS & ADOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2205/
810508; identificação de pessoa colectiva n.º 501164120;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 17 e 18 /07012004.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, foi registada a cessação
de funções dos gerentes Manuel Guerreiro Adôa e Anália Maria Bousa
dos Santos Adôa, por renúncia de 30 de Outubro de 2003, com efei-
tos a partir de 1 de Novembro de 2003..

Pela inscrição n.º 8 foi designado gerente, por deliberação de 30 de
Outubro de 2003, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2003, o
não sócio Carlos Manuel Santos de Oliveira.

Conferida, está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001159579

CLISSOM � SOCIEDADE COMERCIAL
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3567/831003;
identificação de pessoa colectiva n.º 501427961; inscrição n.º 3 e ins-
crição n.º 4; números e data das apresentações: 2 e 3/20031231.

Certifico que foi registado a nomeação de secretário e suplente,
por deliberação de 20 de Novembro de 2003 e dissolução.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 2/20031231 � Nomeação de se-
cretário e suplente, por deliberação de 20 de Novembro de 2003.

Secretário: Luís Miguel Salgueiro Tavares, solteiro, maior, (advo-
gado) C. P. 1488, Rua dos Trabalhadores do Mar, 16, 2.º F, Setúbal;
suplente: Armindo Oliveira da Silva, casado, (advogado) C. P. 1489,
Travessa de Jorge D�Aquino, 4, 1.º direito, Setúbal.

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 3/20031231 � Dissolução e en-
cerramento de liquidação.

Data de aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

19 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2001119623

MONTIJO

SAPROPOR � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.
Sede: Avenida de Olivença, apartado 97, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2835/
200922; identificação de pessoa colectiva n.º 500099855.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251530

SAFLOR � SOCIEDADE AGROFLORÍCOLA
DAS TAIPADAS, L.DA

Sede: Taipadas, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 994/
840823; identificação de pessoa colectiva n.º 501459944.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251529

JOÃO EVANGELISTA MATOS E CASTRO & FILHOS, L.DA

Sede: Bairro da Bela Colónia, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1175/
871229; identificação de pessoa colectiva n.º 501927956.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251528

J. SOARES & SOARES � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de Gil Eanes, 24, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2496/
000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504723235.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251527

REBELO & REBELO, L.DA

Sede: Estrada de Vaza Borrachas, Pau Queimado, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 305/
850409; identificação de pessoa colectiva n.º 500400784.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251524

ROLISFERA � COMÉRCIO DE ROLAMENTOS, MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua de José Ferreira Pio, 6 e 8, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2354/
981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504645170.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251523

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL PEREIRA & PINTO, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 133, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1070/
810421; identificação de pessoa colectiva n.º 501157778.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251522

RESTAURANTE O LÁ LÁ, L.DA

Sede: Afonso, Pegões

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2176/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503866458.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251521

BRANTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Quinta da Barrosa, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1498/
910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502541067.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251520

SUPORLINO � SUPORTES PUBLICITÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Ribatejo, lote 8, 2.º esquerdo, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 51/
010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505201755.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme com o original.

(Assinatura ilegível.) 1000251519

SEIXAL

ESTRELA DA BAÍA � CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6465/
011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505889099.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2003436766

SETÚBAL

DROGARIA C. MALÃO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6041/
20010322; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20010322.

Certifico que:
1.º António da Conceição Tavares, casado com Maria Teresa do

Carmo Malão Tavares, na comunhão de adquiridos, Rua do Dr. Sousa
Gomes, 10, Setúbal; e

2.ª Maria Teresa do Carmo Malão Tavares, constituíram a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Drogaria C. Malão Tavares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Saúde, 50 e 52, fregue-
sia de Nossa Senhora da Anunciada, concelho de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de tintas, ferragens e
aprestos para navios; drogaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 6 000 000$.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de um
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida.

ARTIGO 7.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 78 � 1 de Abril de 20047280-(74)

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nunes
Raposo. 1000251456

DAPIN � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7262/
20040106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040106.

Certifico que:
1.º António Manuel Alves Geraldes Pinto, casado com Purificação

da Silva Pinto Geraldes, na comunhão de adquiridos, Rua de Oliveira
Martins, 8, Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal.

2.º Miguel Ângelo Candeias Rendeiro, casado com Daniela Susana
Carvalho Figueiredo Rendeiro na comunhão de adquiridos, Rua do 1.º
de Maio, 20, rés-do-chão, direito, Samora Correia, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DAPIN � Transportes, L.da e tem a
sua sede na Rua de Oliveira Martins, 8, Vila Nogueira de Azeitão,
freguesia de Azeitão, concelho de Setúbal.

§ único. A sociedade poderá deslocar a sua sede social para o mes-
mo concelho ou concelhos limítrofes, e bem assim criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação onde houver
por conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias, logística e distribuição, importação e exportação, comércio de
compra, venda e aluguer de equipamentos industriais e contentores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Miguel
Ângelo Candeias Rendeiro e António Manuel Alves Geraldes Pinto.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, bem como as prestações suplementares de capital social até ao
montante de 50 000 euros, nas condições deliberadas em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios, ficando
desde já nomeados gerentes, os sócios António Manuel Alves Geraldes
Pinto e Miguel Ângelo Candeias Rendeiro, e a não sócia Daniela Susana
Carvalho Figueiredo Rendeiro, casada, e residente na Rua do 1.º de
Maio, 20, rés-do-chão direito, Samora Correia.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, a cessão
a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nunes
Raposo. 2003700277

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

CONSTRUTORA PHILAE DE M. ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 310/
910617; identificação de pessoa colectiva n.º 502576227;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 1 e 3/040217.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade, pelo que os artigos 4.º e 8.º (aditado)
ficaram com a redacção:

4.º

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

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � A gerência é exercida pelos sócios, Manuel Esteves Alves,
que se mantém gerente e Victor Daniel Domingues Alves, que desde
já fica nomeado gerente.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção do gerente, Manuel Esteves Alves.

8.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acordar em
assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios prestações su-
plementares de capital até ao montante máximo de 250 000 euros, nos
termos e condições a deliberar em assembleia geral, por unanimidade.

Mais certifico que cessou as suas funções de gerente José Manuel
Domingues Alves, em 29 de Novembro de 2002, por renúncia.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

17 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 2005079251

ADEGA COOPERATIVA REGIONAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 2/
850604; identificação de pessoa colectiva n.º 500008728; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/040217.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foram desig-
nados os órgãos sociais para o triénio de 2004-2006: 

Direcção: presidente � Antonino Pires Barbosa, casado;
tesoureiro: Armando Paulo Rodrigues Fontaínhas, casado; secre-
tário: Jerónimo Fernandes Basteiro, casado; vogais: Manuel Gonçal-
ves Fernandes, casado e Manuel José Armada, casado.

Conselho fiscal: presidente � João Ernesto Lourenço Vilar, casa-
do; 1.º secretário: Jorge Sérgio Gonçalves Amoedo, casado; 2.º
secretário: Daniel Esteves Baptista, casado.

Data: 30 de Dezembro de 2003.

17 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 2005079286

CARDOSO & BRITO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 557/
010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505243970; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040218.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 5000 euros para 50 000 euros.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade, pelo que o artigo 4.º ficou com a redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Gil Cardoso e Manuel Baptista Branco Alfarela Brito.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

18 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 2005079324

SOCIEDADE TERMAL DE MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 243/
890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502123745; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 26/28122001.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital em 2410$ subscrito em dinheiro pelo sócio, Município de Mon-
ção, passando para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 4000 euros e outra no valor nominal de 1000 euros, ambas
pertencentes ao sócio, Município de Monção.

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

Conferida e está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 1000250938

PONTE DA BARCA

NEU & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Misericórdia, freguesia e concelho
de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 73/901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502467568;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/10022004.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital social de 9975,96 euros para 50 000 euros, sendo o reforço de
40 024,04 euros subscrito em dinheiro; e consequente alteração parcial
do pacto quanto ao artigo 3.º e aditamento do artigo 7.º, passando a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas do
valor nominal de 24 500 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Manuel José Armada Barbosa e Maria do Céu Cerqueira Gomes
Armada Barbosa e duas do valor nominal de 500 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios João Paulo Gomes Armada Barbosa e Sara
Isabel Gomes Barbosa.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, proporcionalmente às suas
quotas, prestações suplementares até ao quádruplo do capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003516484

PONTE DE LIMA

ZANUTÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar da Carreira, Vitorino das Donas, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 577/960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503611018;
número e data da entrada: 1/20040210.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006077473

PAULINA & CATARINA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Sede: Santa Eulália, Refoios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1138/20040211; identificação de pessoa colectiva n.º 506775895;
inscrição n.º 2; número e data da entrada: 13/20040211.

Certifico que, por escritura lavrada em 25 de Novembro de 2003, de
fl. 70 a fl. 71 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 322-S, do
Cartório Notarial de Ponte de Lima, e, entre Maria Paulina Alves
dos Santos Carneiro, casada com Gonçalo César Fernandes Carneiro,
na comunhão de adquiridos, residente no Bloco BL, 1.º esquerdo, São
Gonçalo, Arcozelo, Ponte de Lima, e, Ana Catarina Alves dos San-
tos, casada com Jorge Manuel Macedo Dias, na comunhão de adqui-
ridos, residente no lugar de Fontaínhas, Refoios, Ponte de Lima, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato com a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Paulina & Catarina � Comér-
cio de Artigos para o Lar, L.da, com sede no lugar de Santa Eulália, na
freguesia de Refoios do Lima, deste concelho de Ponte de Lima.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar, trans-
ferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou outras for-
mas de representação social, por simples deliberação da gerência.

2.º

O objecto social consiste no seguinte: comércio a retalho de
artigos para o lar.

§ único. A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do res-
pectivo objecto.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Maria Paulina Alves dos Santos Carneiro e Ana Catarina Alves
dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, será exercida por um ou mais gerentes, que podem ser escolhi-
dos entre estranhos à sociedade e eleitos em assembleia geral, e se-
rão ou não remunerados, conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias Maria Paulina
Alves dos Santos Carneiro e Ana Catarina Alves dos Santos.

§ 2.º A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de dois gerentes.

5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os sóci-
os, porém, quando a favor de estranhos, depende de autorização da
sociedade, por escrito, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência de sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, nos termos e condições que vierem a ser deliberados em assembleia
geral.

8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, quando
a sociedade assim o deliberar, até ao montante máximo correspon-
dente ao décuplo do capital social.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e for-
malidades especiais, serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

Conferida está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006066986
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HABIAGRO � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Casa da Renda, Antepaço, Arcozelo 4990 Ponte de Lima.

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 733; identificação de pessoa colectiva n.º 504293150; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 14/20040211.

Certifico que por acta n.º 12 de 5 de Fevereiro de 2004 foi regista-
do o seguinte em relação à sociedade em epígrafe:

Inscrição n.º 12:
Nomeação do conselho de administração para o triénio de 2004 a

2006: Presidente � Bruno Filipe Fernandes Cerqueira, solteiro, maior,
Rua da Quinta das Cabanas 110, 6.º, Braga; vice-presidente: Vítor
Eduardo Fernandes Cerqueira, solteiro, maior, Rua da Quinta das Ca-
banas, 110, 6.º; vogal: António Manuel de Araújo Delgado, casado,
Quinta da Eira, lote 59, Braga.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006066978

PADARIA FONTAMENSE, L.DA

Sede: Bouças, Fontão, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 172/830408; identificação de pessoa colectiva n.º 501382089;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/20040210.

Certifico que, por escritura de 27 de Janeiro de 2004, exarada de
fl. 85 a fl. 85 v.º, do Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi efectua-
do o registo de dissolução e encerramento da liquidação, da sociedade
em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 27 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006076710

IMOFIÚZA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Trás-os-Palheiros, 7-13, Arcozelo,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1339/20040213; identificação de pessoa colectiva n.º 506786722;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040213.

Certifico que, por escritura lavrada em 12 de Fevereiro de 2004, de
fl. 63 a fl. 64 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 470-A,
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, entre José Júlio da Silva Antunes Rodrigues Fiúza, solteiro,
maior, residente no Largo de Alexandre Herculano, 13, Arcozelo,
Ponte de Lima, José Álvaro Rodrigues Pereira Fiúza, casado com Maria
Júlia Silva Antunes Fiúza, na comunhão de adquiridos, residente no
citado Largo de Alexandre Herculano, 13, e Maria Augusta Ferreira
Laranjeira Antunes, casada com Antonino da Silva Antunes, na co-
munhão de adquiridos, residente no Largo de João Tomás da Costa,
122, 7.º esquerdo, Santa Maria Maior, Viana do Castelo, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOFIÚZA � Mediação Imo-
biliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Trás-os-Palheiros, 7-13, freguesia
de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objeto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de

100 euros, pertencente à sócia Maria Augusta Ferreira Laranjeira
Antunes, e duas iguais do valor nominal de 2450 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios José Júlio da Silva Antunes Rodrigues Fiúza
e José Álvaro Rodrigues Pereira Fiúza.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes, os sócios José Júlio da
Silva Antunes Rodrigues Fiúza e José Álvaro Rodrigues Pereira Fiúza.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.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 6.º

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

Conferida está conforme o seu original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006076728

VÍTOR FERNANDES GONÇALVES � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Boudelhão, Moreira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1340/20040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506861830;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040217.

Certifico que, Vítor Fernandes Gonçalves, casado com Paula Cristina
Fiúza Rodrigues Gonçalves, na comunhão de adquiridos, e por escritu-
ra de 10 de Fevereiro de 2004, exarada de fl. 90 a fl. 91, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 268-B, do Cartório Notarial de Ponte
de Lima, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Fernandes Gonçalves �
Comércio de Automóveis, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Boudelhão, freguesia de Moreira
de Lima, concelho de Ponte de Lima.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio, importação e exportação
de automóveis, motociclos e acessórios para automóveis, prestação
de serviços de reparação e manutenção de viaturas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente
ao único sócio.

2 � Poderá o sócio fazer à sociedade prestações suplementares até
ao montante de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me sua deliberação.

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição ou oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes ao objecto social, pela forma escrita
exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quando
necessária.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006076833

VALENÇA

TRIPARIAS IRMÃOS PERNAS, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, Edifício Status, lojas 49-55, 1.º,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1010;
identificação de pessoa colectiva n.º 503936146; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040206.

Certifico que foi registado uma deslocação da sede para a Avenida
de São Teotónio, Edifício Status, lojas 49/55, 1.º, freguesia de Valença.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

16 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804862

MONTE FARO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Lugar de Monte de Faro, freguesia de Ganfei

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1008;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/04022004.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado
entre: Ricardo Rui Fernandes Leal, solteiro, maior e Cláudio Silva de
Sousa, solteiro, maior, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Monte Faro � Actividades Hote-
leiras, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Monte Faro, freguesia de Ganfei,
concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar e abrir sucursais, filiais, agências ou outras
formas de representação social, no território nacional.

3.º

A sociedade tem por objecto: actividade de estalagem com restau-
rante.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de
24 000 euros, pertencente ao sócio Ricardo Rui Fernandes Leal e outra
do valor nominal de 16 000 euros, pertencente ao sócio Cláudio Sil-
va de Sousa.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 60 000 euros.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente, o sócio, Ricardo Rui Fer-
nandes Leal.

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

8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a cessão
a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a esta,
em, primeiro lugar e em segundo lugar, aos sócios não cedentes, o
direito de preferência na aquisição.

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectuadas
as amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o destino
que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela reserva legal.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804803

SOUSA & EXPOSTO, CONSULTORIA DE GESTÃO
E FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização da Cidade Nova, Palácio de Vidro, 4.º ,
sala 71, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1007;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040204.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado
entre: Susana de Lurdes Alves Exposto, divorciada e Arlindo Amorim
de Sousa, casado com Cristina Isabel da Silva Martins Coelho de Sousa,
na comunhão de adquiridos, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa & Exposto, Consultoria de
Gestão e Formação, L.da, com sede na Urbanização da Cidade Nova,
Palácio de Vidro, 4.º, sala 71, freguesia e concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de consultoria empresari-
al; contabilidade e fiscalidade, gestão de negócios e imóveis, forma-
ção profissional.

3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro é de 5000 euros,
correspondente à soma de duas quotas de valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Susana de Lurdes Alves
Exposto e Arlindo Amorim de Sousa.

4.º

1 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenha objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

3 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 5000 euros.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por um
ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à so-
ciedade e serão eleitos em assembleia geral.

2 � Desde já ficam nomeados gerentes os sócios Susana de Lurdes
Alves Exposto e Arlindo Amorim de Sousa.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é obrigatória a intervenção de dois gerentes.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhantes.
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6.º

1 � A divisão e cessão de quotas, é livre entre os sócios que terão
sempre o direito de preferência em relação a estranhos.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros, dará co-
nhecimento por escrito à sociedade e aos demais sócios nos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e demais
condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o consenti-
mento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de proporcionar
o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na clá-

usula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b)

do n.º 1, será igual ao valor que resultar do último balanço.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e poste-

riormente, por deliberação dos sócios poderão em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003805834

RIBEIRO & BARROS, L.DA

Sede: Lugar do Monte, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 501200576; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/040209.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 30 de Novembro de 1984.

16 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804854

ISABEL SILVA & MARTINS, L.DA

Sede: Lugar da Estrada, freguesia de Ganfei

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 684;
identificação de pessoa colectiva n.º 504370065; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/040202.

Certifico que foi registado a autorização para a manutenção de
apelido.

Apelido a manter: Martins.

Foi feito o depósito na respectiva pasta da escritura.

Está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804846

VÍDEO BOOM � CLUBE DE VÍDEO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Baixo, 154, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1009;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040205.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade unipessoal
celebrado por: Sandrina Esteves Romeu, casada com Francisco José

Pereira da Silva, na comunhão de adquiridos, cujo pacto social é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Vídeo Boom � Clube de
Vídeo, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Baixo, 154,
freguesia de São Pedro da Torre, concelho de Valença.

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 distribuição de filmes e de vídeos
e exploração de clube de vídeo e aluguer de vídeos e outros suportes
visuais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada 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 a própria sócia 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 o original.

16 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804820

POGATRANS � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Lagoa, 12, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1004;
identificação de pessoa colectiva n.º 505247801; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/040122.

Certifico que foi registada a deslocação da sede para a Rua da La-
goa, 12, freguesia de São Pedro da Torre.

Mais certifico que foi feito o depósito da escritura na pasta respec-
tiva.

2 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004472197

A. C. PACK � EMBALAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Lugar de Pedreira, freguesia de Cerdal

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1006;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040202.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado
entre: Alfonso Cameselle Lois e Maria Dolores Santo Tomás Villot
Villot, casados na  comunhão de adquiridos, cujo pacto social é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. C. PACK � Embalagens
Industriais, L.da e tem a sua sede no lugar de Pedreira, freguesia de
Cerdal, concelho de Valença.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 78 � 1 de Abril de 2004 7280-(79)

como criar sucursais, agências ou outras formas legais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto fabricação e comercialização de em-
balagens de plástico e de artigos de plástico não especificados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 50 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 40 000 euros do
sócio Alfonso Cameselle Lois e outra de 10 000 euros da sócia Maria
Dolores Santo Tomas Villot Villot.

§ 1.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
225 000 euros.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da soci-
edade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o sócio Alfonso Cameselle
Lois.

§ 3.º Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a quem não seja sócio.
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço como tal e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias,
um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 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.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804811

LUÍS TEMPORÃO CONSTRUÇÕES, S. A.

sede: Edifício Avenida, bloco sul, 1.º esquerdo,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 593;
identificação de pessoa colectiva n.º 503952648; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/040130.

Certifico que foi registada a designação dos membros dos órgãos
sociais: 

Conselho de administração: presidente � Luís Domingues
Temporão; administradores: Luís Manuel Correia Temporão e Sérgio
Viriato Correia Temporão.

Fiscal único efectivo: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Santos Carvalho, Silva e Costa & Associados, revisor oficial de con-
tas, representado por Armando Luís Vieira de Magalhães, casado;

suplente: António Augusto dos Santos Carvalho, casado, revisor ofi-
cial de contas.

Prazo: quadriénio de 2003/2007.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003805842

MANUEL DA ROCHA FERNANDES SUCESSORES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Tito Fontes, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 305;
identificação de pessoa colectiva n.º 502531320; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/040130.

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

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

13 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003805575

VIANA DO CASTELO

EDIPRESA � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2142; identificação de pessoa colectiva n.º 503791245.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980415

ANA REGADO CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3105; identificação de pessoa colectiva n.º 505747189.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980261

GRANIMÁRMORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 782; identificação de pessoa colectiva n.º 501384820.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970045

NORDESGASTE � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3325; identificação de pessoa colectiva n.º 502697610.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981110
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VIANAPRAIA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3083; identificação de pessoa colectiva n.º 505734028.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970479

AUTO PERMUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2061; identificação de pessoa colectiva n.º 503672734.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979778

LIMA PETRÓLEOS � COMBUSTÍVEIS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1806; identificação de pessoa colectiva n.º 503244503.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970525

CARLOS ALBERTO DA COSTA PALMA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3142; identificação de pessoa colectiva n.º 505890542.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970550

ADRIANO MESQUITA � CANALIZAÇÕES E REDES
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3139; identificação de pessoa colectiva n.º 505904110.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970770

FACIME II � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3166; identificação de pessoa colectiva n.º 505925494.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003971068

CASA CAMBÃO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2812; identificação de pessoa colectiva n.º 505411490.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970789

IMOVIANA II � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3202; identificação de pessoa colectiva n.º 505791218.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981128

LUÍSA QUINTELA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2766; identificação de pessoa colectiva n.º 505266148.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970533

JOAQUIM LOPES RIBEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 916; identificação de pessoa colectiva n.º 501600337.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978178

VIALIDER � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1571; identificação de pessoa colectiva n.º 502743450.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970541

PETEX � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 535; identificação de pessoa colectiva n.º 500853827.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970495



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 78 � 1 de Abril de 2004 7280-(81)

IMPORTAÇÕES ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1939; identificação de pessoa colectiva n.º 503450464.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970410

CABLINAL PORTUGUESA � EQUIPAMENTO
PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1400; identificação de pessoa colectiva n.º 502429003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970282

SALGAR � PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1635; identificação de pessoa colectiva n.º 502901950.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970401

ALBERTO OLIVEIRA & HELENA PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3050; identificação de pessoa colectiva n.º 505791994.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979816

ELISA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1607; identificação de pessoa colectiva n.º 502829435.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981810

ESPAÇO BRANCO � GALERIA DE ARTE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2664; identificação de pessoa colectiva n.º 504783793.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970274

AREIAS & ARAÚJO � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2716; identificação de pessoa colectiva n.º 505152983.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970266

FELPRINT � INDÚSTRIA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1482; identificação de pessoa colectiva n.º 502572833.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970231

MANUEL CARVALHOSA E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2148; identificação de pessoa colectiva n.º 503813176.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970223

MOREIRA & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1300; identificação de pessoa colectiva n.º 502267429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2001.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003971092

MOREIRA & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1300; identificação de pessoa colectiva n.º 502267429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2000.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003971084

SILVA & NEIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2538; identificação de pessoa colectiva n.º 504640852.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980652
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TÁXIS � RIO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2903; identificação de pessoa colectiva n.º 505536633.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979395

CUNHA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 383; identificação de pessoa colectiva n.º 500598401.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979158

GONÇALVES & SOTTO MAYOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2700; identificação de pessoa colectiva n.º 505115930.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980741

A. LOPES DO REGO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2406; identificação de pessoa colectiva n.º 504257102.

Certifico que foram depositados os documentos relativos
à prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979190

CONFECÇÕES EMÍLIA & CUSTÓDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1207; identificação de pessoa colectiva n.º 502101520.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003971050

PARENTE & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1410; identificação de pessoa colectiva n.º 502440015.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981942

ALVES, LOURENÇO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1596; identificação de pessoa colectiva n.º 502816597.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981934

FREITAS & RIBEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 414; identificação de pessoa colectiva n.º 500644896.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981926

CUNHA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 859; identificação de pessoa colectiva n.º 501497889.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981853

FACIME � FABRICO E COMÉRCIO DE MATERIAL
ELECTRÓNICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1178; identificação de pessoa colectiva n.º 502072725.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970240

VIANA AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2043; identificação de pessoa colectiva n.º 503637319.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970568

ELECTRO CAPELA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2827; identificação de pessoa colectiva n.º 505420384.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970797

PAULO PINHEIRO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2938; identificação de pessoa colectiva n.º 505618508.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970398
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ALBERTO FERREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2967; identificação de pessoa colectiva n.º 505672936.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970380

JOSÉ ÁLVARO FERNANDES SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3025; identificação de pessoa colectiva n.º 505759870.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970371

CHURRASCARIA COMIGRAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2354; identificação de pessoa colectiva n.º 504209132.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970975

SALGUEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2743; identificação de pessoa colectiva n.º 505199700.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981152

PASTELARIA, PÃO QUENTE E PIZZARIA
DE ÁLVARO SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2975; identificação de pessoa colectiva n.º 505520923.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981160

JOSÉ FELGUEIRAS � PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3018; identificação de pessoa colectiva n.º 505729695.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970363

HIPÓCRATES � IMAGEM E MEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2611.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970843

JOSÉ CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2913; identificação de pessoa colectiva n.º 505601680.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981187

CONFECÇÕES EMÍLIA & CUSTÓDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1207; identificação de pessoa colectiva n.º 502101520.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981233

VIANABUS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3370; identificação de pessoa colectiva n.º 506345050.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970746

HERMES & LIMA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1195; identificação de pessoa colectiva n.º 502092149.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981861

PREDISITAM � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2399; identificação de pessoa colectiva n.º 504257170.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970983

MOREIRA & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1300; identificação de pessoa colectiva n.º 502267429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 1999.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003971076
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DECORMINHO � COMÉRCIO DE DECORAÇÕES
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 974; identificação de pessoa colectiva n.º 501725776.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979514

DECORMINHO � COMÉRCIO DE DECORAÇÕES
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 974; identificação de pessoa colectiva n.º 501725776.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979522

SANTA PEDRA � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3273; identificação de pessoa colectiva n.º 506174077.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980008

GULOSEIMAS VARELA & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1956; identificação de pessoa colectiva n.º 503467693.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979999

ANTÓNIO DA SILVA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 618; identificação de pessoa colectiva n.º 501076891.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979948

ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO, PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1446; identificação de pessoa colectiva n.º 502506849.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 1998.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970215

PAPELARIA KANIMAMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2222; identificação de pessoa colectiva n.º 503932256.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981080

CONSTRUÇÕES SOLUZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 295; identificação de pessoa colectiva n.º 500334994.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981071

IMOANHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1269; identificação de pessoa colectiva n.º 502215712.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979956

VIG � PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2269; identificação de pessoa colectiva n.º 504035860.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981101

ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO, PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1446; identificação de pessoa colectiva n.º 502506849.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 1999.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970207

ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO, PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1446; identificação de pessoa colectiva n.º 502506849.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2000.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970193

ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO, PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1446; identificação de pessoa colectiva n.º 502506849.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970185

ALEXANDRINO BARBOSA & MALHEIRO, PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1446; identificação de pessoa colectiva n.º 502506849.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970177

JOÃO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 651; identificação de pessoa colectiva n.º 501155864.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979875

PROMOTORA IMOBILIÁRIA AMOROSA,
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1676; identificação de pessoa colectiva n.º 502764856.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970010

LEANDRO NOVO � PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2892; identificação de pessoa colectiva n.º 505563100.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981195

FITACOZ � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1020; identificação de pessoa colectiva n.º 501797980.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981241

TERMOTECNIA � PROJECTOS E EQUIPAMENTOS
TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1574; identificação de pessoa colectiva n.º 502756560.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970711

M. BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2822; identificação de pessoa colectiva n.º 505429160.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963227

VIANATIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2482; identificação de pessoa colectiva n.º 504373692.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962751

JOÃO DE LIMA NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2216; identificação de pessoa colectiva n.º 502281537.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979409

HABITAÇÕES V. D. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1519; identificação de pessoa colectiva n.º 502648074.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978925

TÁXIS FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2841; identificação de pessoa colectiva n.º 505080125.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979212

J. CARLOS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2543; identificação de pessoa colectiva n.º 504436856.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980580
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EIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE AFIFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1373; identificação de pessoa colectiva n.º 502379332.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963294

JOSÉ RODRIGUES CHAVARRIA � INSTALAÇÃO
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3040; identificação de pessoa colectiva n.º 505739143.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979417

MOTA & MENDES VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2918; identificação de pessoa colectiva n.º 505594692.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979204

CORREIA & COUTINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 610; identificação de pessoa colectiva n.º 501059202.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962743

VIALPO, SOCIEDADE DE EXPLORAÇÕES MINEIRAS,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3493; identificação de pessoa colectiva n.º 500297231.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980709

ESCOLA DE CONDUÇÃO TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2356; identificação de pessoa colectiva n.º 504208594.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970053

ANTÓNIO FERNANDO FERNANDES TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2791; identificação de pessoa colectiva n.º 505319322.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003971017

ICALIMA � INDÚSTRIA DE CARPINTARIAS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2027; identificação de pessoa colectiva n.º 503622370.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979433

SIDEPA � SACOS IBÉRICOS DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1684; identificação de pessoa colectiva n.º 503021393.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003978038

CONSULTÓRIO DE RADIOLOGIA � JOÃO CARLOS
ALVES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2162; identificação de pessoa colectiva n.º 503832952.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979301

MORAIS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2068; identificação de pessoa colectiva n.º 503672670.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981020

S. A. BAGANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2741; identificação de pessoa colectiva n.º 505226081.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981012

ISABEL MARIA FERNANDES MARTINS,
COMÉRCIO DE OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3347; identificação de pessoa colectiva n.º 506106330.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003971025

AUDIOTECA � LOUREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2113; identificação de pessoa colectiva n.º 503752991.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970061

AZEVEDO & HERNANDEZ � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1832; identificação de pessoa colectiva n.º 503293962.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963529

HABIDEÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2690.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980814

RB MOTOR, COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2408; identificação de pessoa colectiva n.º 504463810.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003978275

OLIVEIRA & BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2506; identificação de pessoa colectiva n.º 504333763.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003978020

RIO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 97; identificação de pessoa colectiva n.º 500833249.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980830

DANIEL CAMPOS & FILHOS � SOCIEDADE
DE PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2767; identificação de pessoa colectiva n.º 505281589.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979743

CASTELMAR � SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES
CONGELADOS DE VIANA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 635; identificação de pessoa colectiva n.º 501182039.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003978267

BULLONGAR � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3336; identificação de pessoa colectiva n.º 506316670.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979891

VIANA PEIXE � CÂMARAS FRIGORÍFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 769; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20040205.

Certifico que foi depositado o texto da escritura, da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido encerradas em 6 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963910

FONTEVIANA � SISTEMAS PURIFICAÇÃO ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3602; inscrição n.º 47; número e data da apresentação: 1/
20040204.

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2004, exarada de
fl. 47 a fl. 49, do livro n.º 379-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, entre António Ferreira da Silva e Maria de Lurdes Rodrigues
da Silva e Ferreira da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FONTEVIANA � Sistemas Purifica-
ção Água, L.da e tem a sua sede social na Rua da Bandeira, 112, 1.º,
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esquerdo, freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria Maior), da cida-
de e concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade
deslocar a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como estabelecer, deslo-
car ou encerrar agências, filiais, sucursais, delegações ou outras for-
mas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em venda, aluguer, distribuição e
comercialização de purificadores de água, electrodomésticos e produ-
tos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e divide-se em duas quotas iguais, no valor nominal, cada
uma de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio António Ferreira da
Silva e outra à sócia Maria de Lurdes Rodrigues da Silva e Ferreira da
Silva.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de 10 vezes o capital social e na proporção
das respectivas quotas.

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, será exercida por um gerente, ficando desde
já nomeado gerente, o sócio António Ferreira da Silva.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

2 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

c) Cessão de quotas sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963820

PEDRO QUEIRÓS � CLUBE SAÚDE, L.DA

(anteriormente AVOENGA � GASTRONOMIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS TRADICIONAIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3601; identificação de pessoa colectiva n.º 504687719; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 21/20040204.

Certifico que, por escritura de 18 de Março de 2003, exarada de
fl. 4 a fl. 8, do livro n.º 348-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi aumentado o capital de 5000 euros para 50 000 euros e
alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 2.º, 3.º
(corpo), 4.º, 5.º e 6.º e aditamento do artigo 8.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Pedro Queirós � Clube Saúde, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Costa, 8, freguesia
de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de todos os serviços,
directa e indirectamente relacionados com o bem estar físico e psí-
quico das pessoas, actividades culturais, recreativas, desportivas de
estética, de cabeleireiro, de medicina desportiva e de fisioterapia,
comercialização, importação e exportação de produtos metálicos e
não metálicos, indústria hoteleira de restauração e bebidas com ou
sem dança.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e divide-se em duas quotas: uma no valor de 40 000 euros,
pertencente ao sócio Pedro Nuno Gonçalves Cerqueira de Queirós e
uma no valor de 10 000 euros, pertencente à sócia Célia Maria de
Amorim Ventura.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, os
sócios Pedro Nuno Gonçalves Cerqueira de Queirós e Célia Maria de
Amorim Ventura que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 8.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, fianças, avais ou letras de favor.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963707

CONSTRUÇÕES PIRES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 640; identificação de pessoa colectiva n.º 501099760.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979662

ADRIANO MONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2006; identificação de pessoa colectiva n.º 503580015.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979654

RESULIMA � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2080; identificação de pessoa colectiva n.º 503694398.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979646

BÁRTOLO G. BATISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2850; identificação de pessoa colectiva n.º 505511665;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20040130.

Certifico que foi depositado o texto da acta da qual consta a cessa-
ção de funções do gerente Bártolo Gonçalves Baptista, por renúncia.

Data: 16 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963871
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VIPESCA � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1710; identificação de pessoa colectiva n.º 502110155; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 21/20040205.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido encerradas em 6 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963901

CONSTRUÇÕES ABICEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1773; identificação de pessoa colectiva n.º 503194883.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978879

JOÃO RODRIGUES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 533; identificação de pessoa colectiva n.º 500855943.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979140

PÉRGULA � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3323; identificação de pessoa colectiva n.º 506102084.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979387

LEIIC LIMAS � EMPRESA DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1609; identificação de pessoa colectiva n.º 502832258.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962786

JOSÉ PIRES MARROCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 339; identificação de pessoa colectiva n.º 500370990.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963243

ALBERTO ROCHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 388; identificação de pessoa colectiva n.º 500586632.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979131

AMAVICAL, MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3188; identificação de pessoa colectiva n.º 505313480.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963235

SERVI-REFEITÓRIO � VENDA DE SERVIÇOS
ALIMENTÍCIOS CONFECCIONADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1629; identificação de pessoa colectiva n.º 502882000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962760

PIRES & CRUZ, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2835; identificação de pessoa colectiva n.º 505491230.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970347

CONDOMINHO � GESTÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1627; identificação de pessoa colectiva n.º 502881968.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979719

CONFECÇÕES ROSA CARVALHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3306; identificação de pessoa colectiva n.º 506176339.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979247
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CECOLIMA, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2405; identificação de pessoa colectiva n.º 504257110.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970509

RESULIMA � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula n.º 2080;
identificação de pessoa colectiva n.º 503694398; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 16/20040130.

Certifico que foi depositado o texto da carta da qual consta a ces-
sação de funções do presidente do conselho de administração, Nelson
Carlos Geada de Sousa, por renúncia.

Data: 28 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963880

RESULIMA � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2080; identificação de pessoa colectiva n.º 503694398; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 17/20040130.

Certifico que foi depositado o texto da carta da qual consta a no-
meação do presidente do conselho de administração.

Nomeado: Rui Manuel Francisco de Melo Mesquita, em represen-
tação da Empresa Geral do Fomento, S. A.

Data: 29 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963898

SERILUSA � DECORAÇÕES PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2489; identificação de pessoa colectiva n.º 504152246.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981772

EÓLICA DE SERRA AMARELA � EXPORTAÇÃO
DE PARQUES EÓLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2525; identificação de pessoa colectiva n.º 504632663.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981764

JOÃO ANTUNES � PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3170; identificação de pessoa colectiva n.º 505995263.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981802

SUPERVINHOS � COMÉRCIO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 457.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981799

GASPAR & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 437; identificação de pessoa colectiva n.º 500684308.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981780

PERFILIMA � INDÚSTRIA DE FERRO E ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2206; identificação de pessoa colectiva n.º 503914240.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970576

CAVALEIROS DO MAR � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2811; identificação de pessoa colectiva n.º 502570520.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970460

MAQUISAK � FABRICO DE MÁQUINAS E SACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3059; identificação de pessoa colectiva n.º 505774321.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979263

DROGARIA MADURO DE FERNANDO M. PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1234; identificação de pessoa colectiva n.º 502157518.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979239
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CAMONTIN � PROPRIEDADE, GESTÃO E INVESTIMENTOS
DE BENS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3291; identificação de pessoa colectiva n.º 505943077.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970126

CONSTRUÇÕES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 919; identificação de pessoa colectiva n.º 501599943.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979913

GABMEA � CONTABILIDADE DA MEADELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2801; identificação de pessoa colectiva n.º 505389223.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979506

PCCE � PAÍNHAS CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2019; identificação de pessoa colectiva n.º 503599662.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003971041

RODRIGUES & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1590; identificação de pessoa colectiva n.º 502797266.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981004

REAL IATE � SOCIEDADE NÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1973; identificação de pessoa colectiva n.º 503502987.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980997

MARIA ROSA DE BRITO BARROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3111; identificação de pessoa colectiva n.º 505616564.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003978054

CONFECÇÕES VALVERDE, DE MARIA MANUELA
PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 870.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980989

JOÃO PONTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 952.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980970

LAUREANO COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3058; identificação de pessoa colectiva n.º 505689480.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980946

ROCHA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 72; identificação de pessoa colectiva n.º 500403180.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979727

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SAMPAIO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2339; identificação de pessoa colectiva n.º 504189484.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003978046

INCENTIVO � REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÕES
INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2603; identificação de pessoa colectiva n.º 504142950.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980849

VIANA-AGRÍCOLA � PRODUTOS PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1261; identificação de pessoa colectiva n.º 502205989.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979697

MEDIVI � MÉDICOS DE VIANA
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1108; identificação de pessoa colectiva n.º 501967540.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980822

CONSTRUÇÕES VEIGA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1771; identificação de pessoa colectiva n.º 503193631.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979735

NICO � SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2632; identificação de pessoa colectiva n.º 501552464.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979867

BARBOSA, PEREIRA GONÇALVES & DURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 810; identificação de pessoa colectiva n.º 501463909.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979883

MACHADO DA COSTA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2842; identificação de pessoa colectiva n.º 505475049.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979689

ARCACONFEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2067; identificação de pessoa colectiva n.º 503672661.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979751

FERRAGENS DE ALUMÍNIO SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1815; identificação de pessoa colectiva n.º 503244333.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979611

MOBILAR PENSAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 421; identificação de pessoa colectiva n.º 500659168.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003980806

ASSUNÇÃO E QUESADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 820; identificação de pessoa colectiva n.º 501470000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979760

O TALHO DO CRISPIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3252; identificação de pessoa colectiva n.º 505946823; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040116.

Certifico que por escritura de 5 de Janeiro de 2004, exarada de
fl. 33 a fl. 34 v.º, do livro n.º 118-D, do Cartório Notarial de Cami-
nha, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000 euros
e divide-se em duas quotas: uma no valor nominal de 5500 euros e outra
de 4500 euros, ambas pertencentes ao sócio Crispim Pereira Alho.

§ único. Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em prestações suplementares de capital, até ao montante má-
ximo de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

2 � A gerência poderá ou não ser remunerada, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o actual sócio gerente Crispim
Pereira Alho.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção de um gerente.
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O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051988

O TALHO DO CRISPIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3252; identificação de pessoa colectiva n.º 505946823.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
cessação de funções do gerente Paulo Jorge da Silva Pereira, por re-
núncia.

Data: 5 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051996

WEEKEND � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2624; identificação de pessoa colectiva n.º 504845268.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970584

IRMÃOS CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 38; identificação de pessoa colectiva n.º 500141398.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979972

CARVALHO & ROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1332; identificação de pessoa colectiva n.º 502311975.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970452

JOÃO AFONSO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 905; identificação de pessoa colectiva n.º 501573747.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970312

GESTINVIANA � PARQUES EMPRESARIAIS
DE VIANA DO CASTELO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2780; identificação de pessoa colectiva n.º 505184990.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003981098

H. C. R. G. � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2090; identificação de pessoa colectiva n.º 503711268.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979786

TEROMISA � IMÓVEIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 683; identificação de pessoa colectiva n.º 501214275.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979964

M. S. MESQUITA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1496; identificação de pessoa colectiva n.º 502606770.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978208

GONÇALVES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 774; identificação de pessoa colectiva n.º 501352120.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970592

TRANSCHAFEENSE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3071; identificação de pessoa colectiva n.º 505767627.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970487

OURIVESARIA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 879; identificação de pessoa colectiva n.º 501509526.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970444
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IMOVIANA � IMÓVEIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 873; identificação de pessoa colectiva n.º 501559647.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003970436

RIGOR & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 370; identificação de pessoa colectiva n.º 500580766.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979492

CAFÉ CASA DE PASTO MATOS & PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1854; identificação de pessoa colectiva n.º 503370312.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981063

SOCARMIL � SOCIEDADE DE CARPINTARIAS
DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 851; identificação de pessoa colectiva n.º 501489240.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970037

ANTERBENIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2830; identificação de pessoa colectiva n.º 505507129.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970142

FERREIRA DA COSTA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 476; identificação de pessoa colectiva n.º 500755507.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981055

IMOBILIÁRIA JJRIBA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2644; identificação de pessoa colectiva n.º 504791095.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979220

CENTRAL DE TÁXIS COELHO & COELHO FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3010; identificação de pessoa colectiva n.º 505577143.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970029

PAINHAS & ARIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 583; identificação de pessoa colectiva n.º 500974357.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003971033

CARVALHIDO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 199; identificação de pessoa colectiva n.º 500328315.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979930

J. C. GIGANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2901; identificação de pessoa colectiva n.º 505583224.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

13 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003978232

VIMIR � FABRICO E CONFECÇÕES DE FLORES
PARA BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2759; identificação de pessoa colectiva n.º 504321340.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981667

S. ROQUE PETRÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2951; identificação de pessoa colectiva n.º 505704528.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979905
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J. J. E, CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1877; identificação de pessoa colectiva n.º 503370320.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979980

REPROVIANA � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2233; identificação de pessoa colectiva n.º 503945889.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981659

VIANAAQUA DE ADRIANO FERREIRA COSTA
& FILHOS � PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3277; identificação de pessoa colectiva n.º 506151050.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003981039

CARPINTARIA VIANAFRANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2511; identificação de pessoa colectiva n.º 504465813.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003979255

FASTLOG � SERVIÇOS DE TRANSPORTE
E ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2468; identificação de pessoa colectiva n.º 504724177.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970134

FASTLOG � SERVIÇOS DE TRANSPORTE
E ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2468; identificação de pessoa colectiva n.º 504724177.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003978259

SOMALIMA � SOCIEDADE DE MADEIRAS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1014; identificação de pessoa colectiva n.º 501863958.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2002228108

COSTORRE � ACABAMENTOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula n.º 3205.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980679

MÁRMORES LONGARITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1404; identificação de pessoa colectiva n.º 502437600.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978933

OXIGÉNIO DÉCOR � MOBILIÁRIO E ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula n.º 2418.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963251

TIME � TRANSPORTES INTEGRADOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1306; identificação de pessoa colectiva n.º 502272040.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978895

LIMA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3207; identificação de pessoa colectiva n.º 505962985.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980270

J. MOREIRA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3174; identificação de pessoa colectiva n.º 506023672.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003433309

HÉLIO PARENTE � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3203; identificação de pessoa colectiva n.º 505991357.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980547

MARFACHADAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2849; identificação de pessoa colectiva n.º 505436906.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963766

SAMPAIO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2948; identificação de pessoa colectiva n.º 505538504.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980172

VICHARME � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1816; identificação de pessoa colectiva n.º 503244325.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980636

CLIMOVIANENSE � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
E AQUECIMENTO CENTRAL � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3056; identificação de pessoa colectiva n.º 505782367.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980601

A. J. C. � INSTALAÇÕES MECÂNICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3042; identificação de pessoa colectiva n.º 505768496.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

6 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980628

DAVID & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 330.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003967540

RISCO SINGULAR � ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2785; identificação de pessoa colectiva n.º 505140330.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003967850

ALPIC � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1308; identificação de pessoa colectiva n.º 502272406.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003966994

MODA NA PRAÇA � COMÉRCIO DE ROUPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2431; identificação de pessoa colectiva n.º 504294199.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962930

PRO-ARTE � CABELEIREIROS UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2555; identificação de pessoa colectiva n.º 504497073.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962948

AGROMUNDIAL, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS
DE VIANA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1023; identificação de pessoa colectiva n.º 501807829.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962603
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JORGE PAULO XAVIER CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3004; identificação de pessoa colectiva n.º 505612755.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003967117

PADARIA E PASTELARIA RIO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2709; identificação de pessoa colectiva n.º 505180812.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980229

EDUARDO PINTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2823; identificação de pessoa colectiva n.º 505351617.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003979379

CENTROMEDIFÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 721; identificação de pessoa colectiva n.º 501254889.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978887

R 109 � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2179; identificação de pessoa colectiva n.º 503854689.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

26 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003983171

ESTAMPBARROSELAS � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2713; identificação de pessoa colectiva n.º 505019973.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982868

ZÉLIA DURÃES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3129; identificação de pessoa colectiva n.º 505505819.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982116

OFFICE HIRAM�S, IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2391; identificação de pessoa colectiva n.º 504257072.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003966340

VOLIMA � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1787; identificação de pessoa colectiva n.º 503210153.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982698

CONFECÇÕES CAMELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2765; identificação de pessoa colectiva n.º 505062160.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003966471

CONSTRUÇÕES PAVIMARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2203; identificação de pessoa colectiva n.º 503914207.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982388

LARANJEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1309; identificação de pessoa colectiva n.º 502272414.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003966382

BOAVENTURA & BOAVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 689; identificação de pessoa colectiva n.º 501232818.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982396
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CONFECÇÕES BEMFAZER � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2955; identificação de pessoa colectiva n.º 505602482.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003966374

NEIGOTEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2833.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003966064

ROSA & CRISTINA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2859; identificação de pessoa colectiva n.º 505487810.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003966072

MARCUPER � DECORAÇÃO DE LOUÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 333; identificação de pessoa colectiva n.º 500339449.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982671

REVESTIMENTOS DE VIANA DE VIEIRA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1659; identificação de pessoa colectiva n.º 502999799.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982701

SÍLVIA & FERNANDES � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3048; identificação de pessoa colectiva n.º 505760150.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003983155

CASTRO GONÇALVES � CONTABILISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2107; identificação de pessoa colectiva n.º 503752932.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

23 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982302

PAVILOURENÇO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1957; identificação de pessoa colectiva n.º 503495107.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

22 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982493

ANTÓNIO PACHECO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 274; identificação de pessoa colectiva n.º 500314144.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

22 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982191

TIPOGRAFIA NOVA VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 979; identificação de pessoa colectiva n.º 501732020.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

22 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982175

LEANDRO RAMOS & JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1378; identificação de pessoa colectiva n.º 502385553.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

22 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982507

FERNANDES, GONÇALVES & TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3357; identificação de pessoa colectiva n.º 506280128.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2002.

22 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003966226

DR. PIMENTA DE CASTRO � CLÍNICA DE PNEUMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2657; identificação de pessoa colectiva n.º 504914464.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

22 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003983031

LOPES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 691; identificação de pessoa colectiva n.º 501229540.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2002.

22 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003982892

VILA REAL
RIBEIRA DE PENA

MANUEL GONÇALVES SANCHES, L.DA

Sede: Canedo, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula n.º 64/
20000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504699172; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/20040205.

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

a) Cessação de funções de gerente de Francisco Mimoso Fernandes,
por renúncia, em 29 de Janeiro de 2004.

5 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Beatriz Barreira Pires
Gomes. 2001680511
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