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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
AVEIRO

DUARTE E CASTRO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Vale Guimarães, 25, São Bernardo

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2478;
identificação de pessoa colectiva n.º 502331305.

Certifico que, a sociedade cuja identificação consta em epígrafe,
procedeu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de
2003 em 23 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos
documentos na pasta própria.

Está conforme.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2005221635

ÍLHAVO

ELMANO PINTO CASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 185/
870120; identificação de pessoa colectiva n.º 501774645.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

21 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Pedro de
Almeida Santos Marto. 2002969442

OLIVEIRA DO BAIRRO

CARLOS DIAS & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 871; identificação de pessoa colectiva n.º 505549905; data do
depósito: 20040625.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Conservadora destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2004916540

FARMÁCIA TAVARES DE CASTRO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 526; identificação de pessoa colectiva n.º 503490687; data do
depósito: 20040628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2004916753

AQUATAMPOS � TAMPOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1095; identificação de pessoa colectiva n.º 506763579; data do
depósito: 20040625.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Conservadora destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2004941812

CAMPOSMAR � MEDIAÇÃO SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 834; identificação de pessoa colectiva n.º 505024373; data do
depósito: 20040625.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Conservadora destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2004916559

AMÍLCAR DE JESUS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula n.º 789;
identificação de pessoa colectiva n.º 504819640; data do depósito: 20040625.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Conservadora destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2004916494

DIAS SANTOS & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 829; identificação de pessoa colectiva n.º 505194228; data do
depósito: 20040628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2004916427

FLOR DE TRIANA � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1140; identificação de pessoa colectiva n.º 506849686; inscri-
ção n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data das apresentações: 2 e 6/
040624.

Certifico que, foram registados:
A cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Bartolomeu

Maio, por renúncia de 2 de Junho de 2004.
A nomeação de gerente de Laurinda Fernanda de Jesus Costa, Na-

tália dos Anjos de Jesus Costa Oliveira e Fernando José de Oliveira de
Oliveira, por deliberação de 2 de Junho de 2004.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2004917075

SISCONTIL � SISTEMAS DE CONTROLE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 415; identificação de pessoa colectiva n.º 503001538; data do
depósito: 20040628.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2001945221

OVAR

DIATOOL � COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, L.DA

(anteriormente AMBITIPO � TECNOLOGIA AMBIENTAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2101/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505023520; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/040601.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
pacto social, quanto aos artigos 1.º, n.os 1 e 2; 2.º, 3.º e 4.º, n.º 1, cuja
redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIATOOL � Comércio de
Ferramentas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Monsenhor Miguel
Oliveira, 1211, rés-do-chão, norte, freguesia de São João, concelho
de Ovar.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de ferramen-
tas e equipamentos para a construção e indústria; e prestação de ser-
viços e comercialização na área ambiental.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 3500 euros pertencente à sócia Catarina Cadilon
Almeida; e uma de 1500 euros pertencente ao sócio Abílio Pompeu
Tendinha da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio Abílio Pompeu Tendinha da Silva e sendo nomeada gerente, a
partir de hoje, a sócia Catarina Cadilon Almeida.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006023152

PISCIGEST � PISCINAS E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2749/
040602; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040602.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída en-
tre Carlos António Teixeira Bento casado com Maria Glória Teixeira
Vaquer Cambey Bento, na comunhão de adquiridos e Sofia Cristina
Ferreira de Araújo Simões Oliveira casada com Jorge Manuel Carva-
lho de Oliveira, na comunhão de adquiridos, sociedade em epígrafe a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PISCIGEST � Piscinas e Manu-
tenção de Espaços Verdes, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Estrada Nova, 1278, freguesia de
Esmoriz, concelho de Ovar.

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 no comércio, importação, repre-
sentação, distribuição e assistência técnica e instalação de equipamen-
tos, nomeadamente de iluminação, mecânicos e hidráulicos, mobiliá-
rio de jardim e de piscinas e de todo o tipo de produtos e equipamentos
de e para piscinas; construção e manutenção de jardins, espaços verdes
e de lazer, bem como de piscinas; gestão de espaços verdes e de lazer.

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 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 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.

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.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007624915

ESMORIZPLACA � COMÉRCIO DE MADEIRA
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1549/
960603; identificação de pessoa colectiva n.º 503667277.

Certifico que, em 26 de Maio de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009745

OLÍMPIO MANUEL DA SILVA PEREIRA, CERÂMICA
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente OLÍMPIO MANUEL DA SILVA PEREIRA,
CERÂMICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2066/
000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505036886;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 11, (of.) 12 e 13/040527.
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Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções do gerente, Olímpio Manuel da Silva Perei-
ra, por renúncia.

Data: 7 de Abril de 2004.
b) Transformação em sociedade unipessoal, passando a reger-se pelo

seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Olímpio Manuel da Silva Pereira, Ce-
râmica e Materiais de Construção Civil, Unipessoal, L.da, com sede
no lugar de Assões, da freguesia de São João, do concelho de Ovar.

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

2.º

O objecto social consiste no comércio de todo o tipo de material
de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5400 euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente
à única sócia.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerci-
ais, o sócio único poderá, a todo o tempo, designar um ou mais ge-
rentes, registando a respectiva nomeação em acta própria, lavrada
para o efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, fica desde já gerente
a referida sócia única, à qual competirá a representação da sociedade
em juízo em fora dele.

6.º

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

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1 do Código das
Sociedades Comerciais e respeitadas as formalidade previstas neste
preceito legal, fica desde já a sócia única pessoalmente autorizada a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

§ único. Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pela sócia única e a sociedade serão patenteados conjuntamen-
te com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

8.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.

Conferida, está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009907

YAZAKI SALTANO DE PORTUGAL � COMPONENTES
ELÉCTRICOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1223/
920911; identificação de pessoa colectiva n.º 501719016;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 28, inscrição n.º 41 e inscrição
n.º 42; números e data das apresentações: 14 a 18/040521.

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

a) Designação de gerentes para o triénio de 2004/2006.
Gerentes designados: Dietrich Volker Henzeroth; Toshihiro Inoue;

Sumio Tanabe; Hiroyuki Uchiyama; Dietrich Ehrmanntraut; Afonso
Manuel Duarte da Silva.

Data: 21 de Janeiro de 2004.
b) Cessação de funções do secretário efectivo, António Jaime Car-

valho Esteves, por renúncia.
Data: 21 de Janeiro de 2004.

c) Designação de secretário, efectivo: Teresa Alexandra Freixo
Lopes de Castro Nogueira ou Teresa Nogueira, com escritório na Rua
do Professor Mota Pinto, 42-F, sala 109, Porto; suplente: Maria Luísa
da Fonseca Santana Curado ou Luísa Curado, com escritório na Rua
do Professor Mota Pinto, 42-F, sala 109, Porto.

Conferida, está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2002608601

OVARMAT � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

(anteriormente ANTÓNIO DA COSTA ALMEIDA & FILHOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1230/
921223; identificação de pessoa colectiva n.º 502891050; inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 5 e 6/040227.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

Designação de gerente.
Gerente designado: Rui Daniel Silva Costa Almeida, residente no

lugar do Seixo, Válega.
Data: 10 de Dezembro de 2003.
Alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 1.º, cuja redac-

ção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação OVARMAT � Comércio de
Materiais de Construção, L.da

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003577

CICLICONTA � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 793/
861015; identificação de pessoa colectiva n.º 501725580.

Certifico que, em 28 de Maio de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000004741

T. P. S. � TRANSPORTES PESADOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1653/
970625; identificação de pessoa colectiva n.º 500521468.

Certifico que, em 28 de Maio de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2005521450

INTERSAN � COMÉRCIO DE VIATURAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2399/
020516; identificação de pessoa colectiva n.º 504218050.
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Certifico que, em 28 de Maio de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009958

SOJAINVESTE � GESTÃO DE BENS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2610/
030528; identificação de pessoa colectiva n.º 502363002.

Certifico que, em 28 de Maio de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009494

BORGES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 167/
570122; identificação de pessoa colectiva n.º 500046719.

Certifico que, em 28 de Maio de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2002429669

SINICEL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES DE ESMORIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 651/
810903; identificação de pessoa colectiva n.º 501197273.

Certifico que, em 31 de Maio de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009966

SINICEL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES DE ESMORIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 651/
810903; identificação de pessoa colectiva n.º 501197273;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 6/040601.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deslocação da sede
social para a Travessa da Bloqueira, freguesia de Esmoriz.

Conferida, está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009982

SORGAL � SOCIEDADE DE ÓLEOS E RAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2109/
001229; identificação de pessoa colectiva n.º 502117940.

Certifico que, em 1 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009427

LAVANDARIA � PEREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1843/
990325; identificação de pessoa colectiva n.º 504773313; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/040601.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de reforço do
capital para 100 000 euros, após um reforço de 95 000 euros, reali-
zado em dinheiro, subscrito pelos sócios da seguinte forma: Joaquim
dos Santos Pereira, 57 500 euros e Maria Manuela Alves Fernandes,
37 500 euros em reforço das suas quotas, e alteração parcial do con-
trato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.os 2 e 3, cuja redacção actualizada
é a seguinte:

3.º

O capital social é de 100 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 60 000 euros, ti-
tulada em nome do sócio Joaquim dos Santos Pereira; e outra, de
40 000 euros, titulada em nome da sócia Maria Manuela Alves
Fernandes.

4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Ficam gerentes da sociedade ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se, em todos os actos e contratos, pela

intervenção individual de um gerente.
4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006020048

ISAAC ESTEVAM, TRANSPORTES E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO , L.DA

(anteriormente ISAAC � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 999/
891115; identificação de pessoa colectiva n.º 502248920; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/040601.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
pacto social, quanto aos artigos 1.º, 3.º, 6.º e 7.º, cuja redacção actu-
alizada é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Isaac Estevam, Transportes e Mate-
riais de Construção, L.da e tem a sua sede no lugar de Pardala, em Ovar.

3.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrém e comércio a retalho de materiais de cons-
trução.

6.º

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

2 � Ficam gerentes da sociedade ambos os sócios e a não sócia Carla
Cristina Gomes Silva, solteira, maior, residente em Ovar, na Rua da
Família Colares Pinto, a qual dispõe de capacidade profissional para
exercer a actividade de transportes constante do objecto social.
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7.º

A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006020030

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 273/
651006; identificação de pessoa colectiva n.º 500158142;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 17; números e
datas das apresentações: 9/040625 e 4/040603.

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

a) Cessação de funções do gerente, José Eduardo de Pinho Olivei-
ra, por óbito.

Data: 1 de Maio de 2004.
b) Designação de gerente.
Gerente designado: Sara Isabel Brandão Correia Oliveira, solteira,

maior, residente na Rua de Ferreira de Castro, Ovar.
Data: 6 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006020293

SOUSA & RIBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 342/
700629; identificação de pessoa colectiva n.º 500275653.

Certifico que, em 3 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009699

PARSOMA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2062/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 504003755.

Certifico que, em 3 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009486

PARSOMA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2062/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 504003755.

Certifico que, em 3 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas consolidadas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009435

FERRADAZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 544/
780818; identificação de pessoa colectiva n.º 500775737.

Certifico que, em 3 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009710

JOSÉ, AUGUSTO & ABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 471/
770124; identificação de pessoa colectiva n.º 500648670.

Certifico que, em 2 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009702

JIZ � ARQUITECTURA DE INTERIORES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1149/
911112; identificação de pessoa colectiva n.º 502646543;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040602.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções da
gerente, Maria José Valente Perfeito Figueiredo Sardoeira, por renún-
cia.

Data: 5 de Abril de 1995.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2002425507

ATIMEC � ACTIVIDADES DE MECÂNICA EM GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2746/
040531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040531.

Certifico que, pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre Aníbal dos Santos Gomes casado com Maria Ester da Costa La-
ranjeira, na comunhão geral e Manuel Augusto Laranjeira Gomes
casado com Catarina Maria da Silva Pereira Gomes, na comunhão
geral, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATIMEC � Actividades de Me-
cânica em Geral, L.da, e tem a sede na Travessa do Navega, 102, Olho
Marinho, Arada, Ovar.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local, desde que dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como criar filiais, sucursais, ou outras formas de re-
presentação social.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de mecânica em geral,
nomeadamente, o fabrico de peças mecânicas por arranque de apara,
e fabrico de componentes metalomecânicos em geral.

3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
11 875 euros, do sócio Aníbal dos Santos Gomes; e outra, de
625 euros, do sócio Manuel Augusto Laranjeira Gomes.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante global
igual a 100 000 euros.
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5.º

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

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Manuel Augusto
Laranjeiro Gomes.

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

6.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amortiza-
da qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por interdição, inabilitação ou insolvência do sócio;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrematação,

arrolamento, adjudicação ou venda em processo judicial, administra-
tivo ou fiscal;

d) Quando a quota for cedida a terceiros, sem o prévio consenti-
mento da sociedade;

e) Por falecimento de qualquer sócio.
2 � A contrapartida da amortização, se a lei não dispuser impera-

tivamente de outro modo, será determinada segundo o último balan-
ço aprovado, e será paga em prestações mensais, iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira 30 dias após a data da deliberação.

7.º

Em todos os casos de continuidade de quotas, nomeadamente nos
casos de falecimento de qualquer sócio em que haja pluralidade de
herdeiros, devem os contitulares nomear um de entre eles que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006009974

M. CELESTE ROCHA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2748/
040602; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040602.

Certifico que, pela apresentação supra-referida Maria Celeste Bas-
tos de Araújo Moreira da Rocha casado com José Maria da Rocha, na
comunhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Celeste Rocha � Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida de Oliveira e Silva, 353,
loja D, Esmoriz, Ovar, e durará por tempo indeterminado, a contar
de hoje.

2 � Desde já fica a gerência autorizada a transferir a sede para
outro local, dentro do concelho ou concelhos limítrofes, bem como
a criar ou extinguir em território nacional ou estrangeiro, agências,
sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção da sociedade.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste no comércio em casas de chá e
pastelarias, prestação de serviços de hotelaria, de café, compra e venda
de produtos relacionados com a actividade de hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, representado por uma única quota do valor nominal
de 5000 euros, pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A Sociedade poderá decidir a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao décuplo do capital social.

2 � A sócia poderá celebrar com a Sociedade contratos de supri-
mentos, desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado pela única sócia, ficará
a cargo da sócia única, Maria Celeste Bastos de Araújo Moreira da

Rocha, sendo bastante a sua assinatura, quer nos actos de mero expe-
diente, quer nos actos e contratos que obriguem a Sociedade.

2 � A sócia única exerce as competências das assembleias gerais,
podendo nomear outro gerente, nos termos do artigo 270.º-E, n.º 1 do
Código das Sociedades Comerciais.

3 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da Sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre a
sócia única e a Sociedade destinados a prosseguir os fins sociais.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006020056

ANABELA & CARMO � COMÉRCIO DE LINGERIE
E TÊXTIL LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2750/
040603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/040603.

Certifico que, pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre Anabela Branco Teixeira casada com Diamantino Carlos Santos
Guilherme, na comunhão de adquiridos e Maria do Carmo Branco
Teixeira Ribeiro casada com António Valente Ribeiro, na comunhão
geral, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Anabela & Carmo � Comércio
de Lingerie e Têxtil Lar, L.da, tem a sua sede na Rua de Elias Garcia,
20, freguesia e concelho de Ovar.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada para outro local dentro do concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outras formas de re-
presentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho de
lingerie, roupa interior de homem e senhora, roupa de praia e têxtil lar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
7500 euros cada, uma de cada uma das sócias.

ARTIGO 4.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 obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de ambas as gerentes.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante igual a
750 000 euros.

ARTIGO 6.º

É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou outra forma

de apreensão forçada;
c) Em caso de transmissão a não sócios sem o consentimento da

sociedade;
d) Por falência ou insolvência do sócio;
e) Em caso de partilha por divórcio, separação de pessoas e bens

ou só de bens, se a quota não for adjudicada ao respectivo titular;
f) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-

tivo sócio.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007625113
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SANTA MARIA DA FEIRA

LABORADORA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3474/920402; identificação de pessoa colectiva n.º 500161941;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 7 e 10/040415.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

Cessação de funções dos gerentes Fernando Marcelino Pereira
Sequeira e Ricardo Manuel de Sequeira Pereira Lopes, renúncia.

Data: 25 de Junho de 2001.
Alteração do pacto.
Artigos alterados: 11.º, 12.º e eliminação dos artigos 13.º, 14.º e

15.º, com remuneração dos restantes artigos, cuja redacção actualiza-
da é a seguinte:

ARTIGO 11.º

São gerentes da sociedade os actuais sócios, António de Almeida
Dias, já nomeado gerente, e, Cristina Maria Gonçalves Dias, ora nome-
ada gerente.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica obrigada, em todos os actos e contratos, pela in-
tervenção de um só gerente.

ARTIGO 13.º

Quando a lei ou contrato exijam para certas deliberações uma
maioria especial em função do capital social, não são tidas em contas
para o cálculo dessa maioria as quotas cujos titulares estejam legal-
mente impedidos de votar, quer em geral, quer no caso em espécie;
do mesmo modo não são tidas em conta para o cálculo da maioria de
qualquer deliberação as quotas de que seja titular a própria sociedade.

ARTIGO 14.º

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

§ único. Qualquer sócio pode requerer à gerência a convocação de
assembleias gerais e a inclusão de assuntos na ordem do dia, sendo a
gerência obrigada a respeitar essa vontade.

CAPÍTULO V
Dos lucros e reservas

ARTIGO 15.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 reservas do interesse da sociedade, se

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

O texto actualizado do contrato, foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

27 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2005164488

SÃO JOÃO DA MADEIRA

COSTA SANTOS LEAL, IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1709/990720; identificação de pessoa colectiva
n.º 504392298; número e data da entrega: 16/20040616.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046055

DIAS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 93/610727; identificação de pessoa colectiva
n.º 500341311; número e data da entrega: 17/20040616.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046080

SIACO � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE ARTIGOS PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 35/630918; identificação de pessoa colectiva
n.º 500246998; número e data da entrega: 2/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046314

DURBALINO J. MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2033/20021115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505531380; número e data da entrega: 12/20040616.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

17 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006022997

AIRES FERREIRA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1940/20011211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505863111; número e data da entrega: 13/20040616.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

17 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006022970

JORGE, CRISTINA & A. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1689/990510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504437542; número e data da entrega: 14/20040616.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

17 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006022989

MIGUEL COSTA LEAL � CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1708/990720; identificação de pessoa colectiva
n.º 504392336; número e data da entrega: 15/20040616.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

17 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046071
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CLÍNICA OBSTÉTRICA E GINECOLÓGICA
DR. FRANCISCO VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1522/970729; identificação de pessoa colectiva
n.º 503923559; número e data da entrega: 11/20040616.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

17 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006023004

MANUEL G. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1636/980907; identificação de pessoa colectiva
n.º 504230883; número e data da entrega: 1/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046306

M. J. C. � COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1439/960805; identificação de pessoa colectiva
n.º 503694096; número e data da entrega: 3/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046322

VALDEMAR COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 946/891214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502306530; número e data da entrega: 4/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046551

VEDEMBAL � VEDANTES PARA EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1407/951220; identificação de pessoa colectiva
n.º 503552267; número e data da entrega: 5/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046560

PAULO B. ASSUNÇÃO PINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2191/20040615; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20040615.

Certifico que, Paulo Bernardo de Assunção Pinho, casado com Olga Maria
Pinto Vieira, na comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho
de Oliveira de Azeméis, residente na Avenida do Engenheiro Arantes de
Oliveira, 481, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de São João da Madeira,
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas que vai reger-se pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Paulo B. Assunção Pinho,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Arantes
de Oliveira, 481, 1.º, esquerdo, 3700-315 São João da Madeira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de máquinas
para a indústria do calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio está autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal à sociedade, até ao montante global correspondente a 50 vezes o
capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos permi-
tidos por lei.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer móveis ou direitos, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socieda-
de todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006035100

LUICOR � EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 742/870120; identificação de pessoa colectiva n.º 501767967;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20040617.

Certifico que, a sociedade supra deslocou a sede para a Rua de 16 de
Maio, Zona Industrial do Orreiro, São João da Madeira.

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

24 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006046888

LUICOR � EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 742/870120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501767967; número e data da entrega: 10/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2003263802

PAULO & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2192/20040618; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20040618.
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Certifico que, entre Paulo Rui dos Santos Costa e sua mulher, Maria
de Fátima Teixeira Gomes, casados na comunhão de adquiridos e re-
sidentes à Rua do Barroco, 11, 3.º, direito, na cidade de São João da
Madeira, sendo ele natural da freguesia de Mosteirô, concelho de Santa
Maria da Feira e ela natural da freguesia e concelho de Arouca, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo & Fátima, L.da, com sede à
Avenida de Benjamim Araújo, 335, Centro Comercial São João, lojas
AF e H, nesta cidade, freguesia e concelho de São João da Madeira.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede para outro
local dentro de qualquer concelho limítrofe, podendo ainda estabele-
cer e encerrar filiais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social cabeleireiro unisexo e forma-
ção profissional. Comércio a retalho de produtos cosméticos e de
higiene. Fabricação e comércio de artigos de publicidade e marroquina.
Prestação de serviços de publicidade e de venda de calçado. Comércio
de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 10 000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
5000 euros pertencente ao sócio Paulo Rui dos Santos Costa, e outra
valor nominal de 5000 euros pertencente à sócia Maria de Fátima
Teixeira Gomes.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém quando a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade que gozará do
direito de preferência na sua aquisição em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade em juízo e fora dele, é
exercida pelos dois sócios, ora nomeados gerentes, com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é ne-
cessária e suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 6.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar desde já todos os actos da sua competên-
cia, procedendo aos levantamentos do depósito das entradas das quan-
tias que forem necessárias ao giro social mesmo antes do registo defi-
nitivo deste contrato.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer.

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício o justifiquem
poderá exigir aos sócios, com consentimento de todos eles que pro-
cedam à entrega de prestações suplementares, até ao dobro do capital
social.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja outros prazos
e formalidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006047396

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
ONZE DE OUTUBRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1/770606; identificação de pessoa colectiva n.º 500638748;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/20040621.

Certifico que, foram depositadas as fotocópias das actas n.os 72 de
26 de Março de 2004, e 31 de 6 de Abril de 2004, de que consta a
designação da direcção para o biénio de 2004/205:

Presidente � Casimiro Cruz Lemos, casado; vice-presidente: Ary
António Jesus Costa, casado; secretário: Alfredo Oliveira e Silva, ca-
sado; tesoureiro: José Silva Ribeiro Lima, casado; vogais: Mário Fili-

pe Sousa Pinho, casado; Álvaro Pereira Valente, casado; José Pereira
Resende, casado; Manuel Acácio Corujas, casado; José Maria Almeida
Dias, casado; suplentes: Joaquim Silva Fernandes, divorciado; Rufino
Oliveira Costa, casado; Alcino Fernandes Almeida, casado.

Data da deliberação: 26 de Março de 2004.

24 de Junho de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006047540

JOSÉ E JOSÉ MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 427/800304; identificação de pessoa colectiva
n.º 500946175; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20040618.

Certifico que, a sociedade supra deslocou a sede para a Rua da Li-
berdade, 553-563, São João da Madeira.

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

24 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006047140

ROBIM � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 248/710119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500179840; número e data da entrega: 7/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046853

LORCOL � INDÚSTRIA DE COLAS
E PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 661/850802; identificação de pessoa colectiva
n.º 501512624; número e data da entrega: 6/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046578

BI BOP � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1507/970523; identificação de pessoa colectiva
n.º 503886343; número e data da entrega: 8/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046861

LUSOLINDO � FÁBRICA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 354/640421; identificação de pessoa colectiva
n.º 500159041; número e data da entrega: 9/20040617.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006046870
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BEJA
BARRANCOS

FARMÁCIA BARRANQUENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Montes Claros, 7, Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 18/
980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504238817; data da
apresentação: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adélia Maria
Ramalho Batista Marques. 2001350252

O PACEU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de D. Maria das Dores Fialho Garcia, 22, Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 12/
960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503592277; data da
apresentação: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adélia Maria Ramalho
Batista Marques. 2001350244

BEJA

ALENCOR � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 900/910801;
identificação de pessoa colectiva n.º 502607602; data da apresen-
tação: 040615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083945

P. G. B. � PROPRIEDADES E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1660/
021211; identificação de pessoa colectiva n.º 500743266; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083970

INTERBEJA, CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 849/910109; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502473231; data da apresentação: 040615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083937

CORREIA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1165/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503687499; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083961

CARRAXIS, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1436/
000920; identificação de pessoa colectiva n.º 505129663; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083953

CLÍNICA PAXJÚLIA � SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS, L.DA

(anteriormente CLÍNICA PAXJULIA � SERVIÇOS MÉDICOS
E DENTÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1540/
011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505872722; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/040616.

Certifico que, em relação à sociedade supra-referida, foi efectuada
a alteração total dos estatutos, os quais passaram a reger-se pelos
seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Paxjúlia � Serviços Mé-
dicos e Dentários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cabo Verde, 9, rés-do-
-chão, esquerdo, na freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a ser a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prática de clínica médica dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, pertencentes
uma a cada um dos sócios Gonçalo Manuel dos Santos Silva Oliveira
e Sá e Ana Sofia Lopes Moleiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de prestar caução, remu-
nerada ou não, conforme deliberação em assembleia geral, é exercida
por ambos os sócios, já nomeados gerentes,

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade median-
te condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permi-
tida entre os sócios e destes à sociedade.

2 � A transmissão de quotas a estranhos à sociedade está condicio-
nada ao exercício do direito de preferência, em primeiro lugar à so-
ciedade, deferindo-se aos sócios, caso esta não o pretenda usar.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao
quíntuplo do capital social inicial.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083988

RETROSARIA PAX-ZIP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 433/790319;
identificação de pessoa colectiva n.º 500800065; data da apresen-
tação: 16062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088360

MODAS AMÉLIA, IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 675/870508;
identificação de pessoa colectiva n.º 501828656; data da apresen-
tação: 16062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088122

ORTOPEDIA BEJENSE � COMÉRCIO DE ARTIGOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1258/
970905; identificação de pessoa colectiva n.º 503958352; data da
apresentação: 16062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088114

PALMINHA & PALMINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 794/
900108; identificação de pessoa colectiva n.º 502336340; data da
apresentação: 16062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088149

J. B. SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 761/
890519; identificação de pessoa colectiva n.º 502165383; data da
apresentação: 16062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083899

ARMANDO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1078/
950125; identificação de pessoa colectiva n.º 503338338; data da
apresentação: 16062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083430

CENTRO DIETÉTICO DOCE LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1734/
030819; identificação de pessoa colectiva n.º 506676196; data da
apresentação: 16062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088351

RADISUL � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 268/730814;
identificação de pessoa colectiva n.º 500225990; data da apresen-
tação: 16062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088327

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS PELADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1208/
970203; identificação de pessoa colectiva n.º 503088480; data da
apresentação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Regina Celeste Conceição
Santos Fragoso. 2006084003
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SOCIEDADE AGRÍCOLA DO BARRINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1124/
951114; identificação de pessoa colectiva n.º 503531715; data da
apresentação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Regina Celeste Conceição
Santos Fragoso. 2006088220

F. T. F. � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1539/
011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505830094; data da
apresentação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Regina Celeste Conceição
Santos Fragoso. 2006083929

REIS JORGE � PEÇAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 585/841218;
identificação de pessoa colectiva n.º 501586423; data da apresen-
tação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088050

J. V. � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 655/861007;
identificação de pessoa colectiva n.º 501725717; data da apresen-
tação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088068

UVACAÇA � EXPLORAÇÃO TURÍSTICA E CINEGÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 804/900322;
identificação de pessoa colectiva n.º 502346132; data da apresen-
tação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088203

PONTES E CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 481/810506;
identificação de pessoa colectiva n.º 501142142; data da apresen-
tação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088076

CORREIA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 305/751022;
identificação de pessoa colectiva n.º 500337233; data da apresen-
tação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088041

CLÍNICA DOS VALENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 651/860826;
identificação de pessoa colectiva n.º 501707905; data da apresen-
tação: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006088033

ARNAL � CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 788/891218;
identificação de pessoa colectiva n.º 502271787; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5; núme-
ros e data das apresentações: 11 e 12/040615.

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

1) Recondução dos membros do conselho de administração.
Duração do mandato: 2003-2006.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.
2) Recondução do fiscal único.
Duração do mandato: 2003-2006.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083791

O FRANGOTE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1128/
951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503546771;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 9 e 10/040615.

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

1) Cessação das funções de gerente de José Augusto Piçarra Guer-
reiro, em 25 de Janeiro de 2004.

2) Nomeação de gerente de José Miguel Mestre Piçarra, solteiro,
maior, Rua do General Teófilo da Trindade, 84, subcave, Beja.

Data da deliberação: 25 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006083821



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 190 � 13 de Agosto de 2004 18 192-(17)

CUBA

AGRICUBA �  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 57, 59, 61 e 63,
freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 137/
101088; identificação de pessoa colectiva n.º 970759789; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

Está conforme.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Artemisa de Jesus Piçarra
Nobre. 2001475802

SANCHO & SANCHO, L.DA

Sede: Rua Formosa, 95, freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 161/
901204; identificação de pessoa colectiva n.º 502457970; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

Está conforme.

24 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Antónia
Pires Neves Vargas. 2001475756

LEMOS, ROSA & LAUREANO, L.DA

Sede: Rua do Touril, 3-A, freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 219/
000308; identificação de pessoa colectiva n.º 504756583; data da
apresentação: 20040625.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Antónia
Pires Neves Vargas. 2001475780

CARPINTARIA IRMÃOS CARRIÇOS, L.DA

Sede: Largo do Conde da Esperança, 1 e 2,
freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 193/
951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503546712; data da
apresentação: 20040624.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

Está conforme.

24 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Antónia
Pires Neves Vargas. 2001475772

CUBACONTA � GESTÃO DE EMPRESAS
E CONTABILIDADES, L.DA

Sede: Rua da Parreira, 8, freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 130/
870203; identificação de pessoa colectiva n.º 501774955; data da
apresentação: 20040614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

Está conforme.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante, Artemisa de Jesus Piçara
Nobre. 2001475748

BRAGA
AMARES

IRMÃOS CASTRO � CONSTRUÇÃO E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 442/
010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505150921; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002000654

CALANOR � SOCIEDADE PICHELARIA
E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 255/
951115; identificação de pessoa colectiva n.º 503520977; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002000689

BRÁS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 119/
861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501725563; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2006637800

BRUNO � TIR TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 632/
030904; identificação de pessoa colectiva n.º 506693821; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292729

INFORSYSTEM, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 381/
990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504531107; data da
apresentação: 28062004.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 190 � 13 de Agosto de 200418 192-(18)

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292737

IMOTEMPOS II � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 583/
020731; identificação de pessoa colectiva n.º 504995561; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292788

JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 8/
681118; identificação de pessoa colectiva n.º 500487588; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002012563

DISTRIMEPE � COMÉRCIO MATERIAL FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 584/
020820; identificação de pessoa colectiva n.º 506274519; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002012504

PIMENTEL � PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 589/
021017; identificação de pessoa colectiva n.º 506330265; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2006609718

ABREU & ABREU � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 400/
000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504842390; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da
sociedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292818

NORUSUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 382/
990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504640399; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292826

IMOTOURAL CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 637/
031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506693104; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292834

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAMARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 331/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504205552; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001984812

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAMARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 331/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504205552; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002000670

SOCIAMARES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE AMARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 253/
951017; identificação de pessoa colectiva n.º 503500127; data da
apresentação: 28062004.
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Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292770

CORREIA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 34/
780504; identificação de pessoa colectiva n.º 500756589; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2006621041

MANUEL LUÍS GOMES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 83/
820211; identificação de pessoa colectiva n.º 501247793; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292842

MANUEL LUÍS GOMES DA SILVA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 26/
761116; identificação de pessoa colectiva n.º 500611769; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292850

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 162/
901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502443413; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292761

ROCHA STOCK � COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 327/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504161890; data da
apresentação: 28062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2003 da so-
ciedade acima referida.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2005292796

CELORICO DE BASTO

GEOLIMITE � CARTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 294/990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504370588;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100343

ARMANDO MAGALHÃES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 231/961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503750646;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100351

CONSTRUÇÕES JOSÉ MÁRIO PINTO & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 351/000920; identificação de pessoa colectiva n.º 504999885;
data da apresentação: 20040628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100440

TÁXI ANDRADE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 410/010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505661187;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2004966289

BASTOTÃMEGA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 445/020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505934914;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100459
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ABOIMAGEM � PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 487/020919; data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100467

CARLOS ALBERTO SOUSA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 387/010607; data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100491

CONSTRUÇÕES � OLIVEIRA, FILHO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 260/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504061542;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100513

OS GALEGOS RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 295/990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504589598;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100505

FERJOTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 430/011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505605562;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100319

UNIBASTO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 395/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505604132;
data da apresentação: 20040628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100300

SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS IRMÃOS NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 321/000121; identificação de pessoa colectiva n.º 500529809;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100297

PIMENTA & SOBRINHOS � MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 372/010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505407760;
data da apresentação: 20040616.

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

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100360

FARMÁCIA DO FERMIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 438/011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505671840;
data da apresentação: 20040628.

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

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Carolina
Simões Portilho de Freitas. 2006100327

FAFE

TALHO NOVA VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2193/
030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506532240; número
e data da apresentação: PC 25/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380938

UTILNORTE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 872/940301;
identificação de pessoa colectiva n.º 503150231; número e data da
apresentação: PC 26/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362875

CONFECÇÕES QUINZÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 657/110491;
identificação de pessoa colectiva n.º 502535792; número e data da
apresentação: PC 27/24062004.
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Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362735

NOSCOSTAS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 663/270591;
identificação de pessoa colectiva n.º 502561190; número e data da
apresentação: PC 28/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005372250

CONFECÇÃO PORTO SEGURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1488/
010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505370522; número
e data da apresentação: PC 29/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005372293

PLURIMOB � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1832/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505696193; número
e data da apresentação: PC 11/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2003281118

CONFECÇÕES COUTO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1019/
960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503638218; número
e data da apresentação: PC 20/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380687

ALFREDO NUNES & C.A, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Guimarães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 489/
880504; identificação de pessoa colectiva n.º 501976884.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativo a prestação de contas do ano de
2003.

23 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005381950

ANDRADE & CUNHA, L.DA

Sede: Ribeiro, Antime, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1552/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505466627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363340

ARAÚJO & POJO, L.DA

Sede: Rua de Jaime Cortesão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 325/
821124; identificação de pessoa colectiva n.º 501344160.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003409963

ELMATE � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 481/880311;
identificação de pessoa colectiva n.º 501949275; número e data da
apresentação: PC 19/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2003409700

TATICONFEX � CONFECÇÃO E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2047/
020528; identificação de pessoa colectiva n.º 505908484; número
e data da apresentação: PC 18/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362832

MALHAS CEPTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 698/021291;
identificação de pessoa colectiva n.º 502656433; número e data da
apresentação: PC 17/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380580

COLMER � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 447/870622;
identificação de pessoa colectiva n.º 501842322; número e data da
apresentação: PC 16/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2003280910
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MALHAFAFE � MALHAS & CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 427/870220;
identificação de pessoa colectiva n.º 501787240; número e data da
apresentação: PC 15/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2003281568

BELIBOR � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1527/
010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505451786; número
e data da apresentação: PC 14/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380881

J. B. & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 284/810415;
identificação de pessoa colectiva n.º 501123318; número e data da
apresentação: PC 13/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2003281541

F. L. MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1481/
010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505323214; número
e data da apresentação: PC 12/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005372196

IMOBILIÁRIA 2C, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1311/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504455516; número
e data da apresentação: PC 5/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362484

LUÍS GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1773/
010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505663872; número
e data da apresentação: PC 4/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380784

JAIME PEDROSA HENRIQUES MONIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 605/
060490; identificação de pessoa colectiva n.º 502327899; número
e data da apresentação: PC 3/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362522

JOSÉ CARNEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 802/
930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502909277; número
e data da apresentação: PC 2/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362514

MODESTER � FÁBRICA DE CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 338/830629;
identificação de pessoa colectiva n.º 501418350; número e data da
apresentação: PC 1/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646465

TRADIFAFE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 856/931125;
identificação de pessoa colectiva n.º 503095575; número e data da
apresentação: PC 38/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362999

CONFECÇÕES ANTUNES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 547/890615;
identificação de pessoa colectiva n.º 502174978; número e data da
apresentação: PC 37/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362972

AMÉRICO R. SILVA, FILHOS & C.A, L.DA

Sede: Travessa da Cidade de Guimarães, 307/309, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1356/
991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504727249.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005381942

AVELINO PAIVA TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua da Noruega, 59, rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 449; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501850970.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005381926

CARLOS SOARES & C. A, L.DA

Sede: Praça do 25 de Abril, 60, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 301/
811124; identificação de pessoa colectiva n.º 501221840.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005381934

ELECTRO ARÕES � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1365/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504752073; número
e data da apresentação: PC 24/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380709

JULIOTEX � CONFECÇÃO E ESTAMPARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 610/220590;
identificação de pessoa colectiva n.º 502351268; número e data da
apresentação: PC 23/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380903

FÁBRICA DE EMBALAGENS PROFATURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 389/860310;
identificação de pessoa colectiva n.º 501624996; número e data da
apresentação: PC 21/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380733

ANTÓNIO FREITAS CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 765/920703;
identificação de pessoa colectiva n.º 502796774; número e data da
apresentação: PC 22/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380873

FREITAS, VIEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 318/820628;
identificação de pessoa colectiva n.º 501288023; número e data da
apresentação: PC 40/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363006

MÁRMORES E GRANITOS SALGADO & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1079/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503792675; número
e data da apresentação: PC 28/25062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363308

ADICOSTA � FÁBRICA DE PEÚGAS, L.DA

Sede: Rua de Covas, caixa postal 705, Silvares São Martinho, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1526/
010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505413655.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363154

CARTONAGEM ALVES, L.DA

Sede: Zona Industrial do Socorro, lote 34, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 684/
031091; identificação de pessoa colectiva n.º 502624914.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005380040

N & N � PAPELARIA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 215, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 731/
270392; identificação de pessoa colectiva n.º 502730900.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005391158

PALLFAFE � COMÉRCIO DE MADEIRAS E PALETES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Aliados, 646, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1475/
010123; identificação de pessoa colectiva n.º 505292653.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005380466

MENDES & RAMOS, L.DA

Sede: Fonte da Cana, 942, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1656/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505603705.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363332

GRANIMELO � MELO & LOBO, L.DA

Sede: Chá de Ribeiras, Regadas, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1575/
010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505550237.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2008786218

QUEIRÓS & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Bairro de Santo Ovídio, Travessa de São Bento, 71, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1643/
010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505413513.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363146

FOTO ÁLVARO, L.DA

Sede: Avenida de S. Jorge, 316, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1889/
011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505696460.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363170

JOSÉ MANUEL LOPES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Souto, Passos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1754/
010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505707527.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363189

MARIRUBEN � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Pardelhas, 1441, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1724/
010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505603667.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363235

ANTUNES & CASTRO, L.DA

Sede: Urbanização João Mendes Ribeiro, 38, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 792/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502882433.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005380970

GRACINDA SILVA COSTA & IRMÃS, L.DA

Sede: Travessa do Assento, lote 3, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1946/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505913216.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005380547

MADEIFAFE � MADEIRAS DE FAFE, L.DA

Sede: Requeixo, Travassós, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 834/
930803; identificação de pessoa colectiva n.º 503033596.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002646040

JOSEFA & FILHOS, L.DA

Sede: Minas, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1806/
010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505663708.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002691959

OLIVEIRA, FERREIRA & FREITAS, L.DA

Sede: Rua do Major Miguel Ferreira, rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 186/
770716; identificação de pessoa colectiva n.º 500675171.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002691800

FÁBRICA DE MOBILIÁRIO CORSIL, L.DA

Sede: Antas, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 402/860908;
identificação de pessoa colectiva n.º 501758950.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2005378259

DOMINGUES & DOMINGUES, L.DA

Sede: Largo de Ferreira de Melo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 104; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500876436.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363227

COSTA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Bemposta, Moreira, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 343/
831012; identificação de pessoa colectiva n.º 501430903.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363294

J. L. S. MAIA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Cavadas, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1468/
010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505239159.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363197

DOMINGOS ALVES DE SOUSA E C.A, L.DA

Sede: Ruivães, S. Gens, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1856/
011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505729989.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363138

ESCOLA � BAILADO DE FAFE, L.DA

Sede: Rua do Monsenhor Vieira de Castro, 293, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1171/
980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504072870.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005391093

SERRALHARIA DE LUÍS CUNHA & FILHOS, L.DA

Sede: Bouça, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 490/
880713; identificação de pessoa colectiva n.º 502026910.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005363260

MARIA CONCEIÇÃO MARTINS FREITAS, L.DA

Sede: Bairro da Ponte, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1613/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505511568.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005367087

JARDINAGEM PIRES, L.DA

Sede: Fornelo, Vilacova, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1469/
010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505123037.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005366994

FISCOFAFE � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de José Ribeiro Vieira de Castro, 33, 1.º esquerdo,
Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1382/
000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504903829.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005367060

CONSTRUÇÕES ABÍLIO RIBEIRO, L.DA

Sede: Bouças, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1201/
980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504169149.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005372064

CÉU FERREIRA � CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Calvelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2137/
021129; identificação de pessoa colectiva n.º 506380653.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005372200

CÉU SILVA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Gaia, Cepães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1534/
010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505451590.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005380695

CONSTRUÇÕES MASTURA, L.DA

Sede: Moinhos do Bairro, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2037/
020509; identificação de pessoa colectiva n.º 506049094.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005372145

CONSTRUÇÕES COSTA & CASTRO, L.DA

Sede: Prelada, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 509/
881019; identificação de pessoa colectiva n.º 502052180.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005380482

DAVID BRANCO & MOTA, L.DA

Sede: Sargaça, Estorãos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1897/
011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505830353.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363030

ARFAF � AR CONDICIONADO, L.DA

Sede: Rua de António Cândido, 84, 2.º esquerdo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2240/
030902; identificação de pessoa colectiva n.º 506700488.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363065

NELSON PEREIRA DA SILVA, L.DA

Sede: Bouçó, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 642/
070191; identificação de pessoa colectiva n.º 502478047.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005362654

CLÍNICA DR. NUNO R. SANTIAGO, L.DA

Sede: Travessa de Porinhos, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1329/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504466453.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005363057

S. I. F. � SOCIEDADE INSTALADORA ELECTRO
FAFENSE, L.DA

Sede: Rua de Marchal Gomes da Costa, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 43.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2002646058

SENSAÇÃO COLORIDA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de General Humberto Delgado, 143, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1454/
001122; identificação de pessoa colectiva n.º 505183307.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005362506

NELSON CARVALHO MENDES NOVAL & C.A, L.DA

Sede: Rua dos Fieis de Deus, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 323/
821102; identificação de pessoa colectiva n.º 501325603.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005380601

IMOBILIÁRIA ADELINO MARINHO, L.DA

Sede: Avenida de S. Jorge, 1028, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2085/
020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506254364.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003409262

FATILINO � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial do Socorro, lote 19, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 482/
880208; identificação de pessoa colectiva n.º 501931252.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005380520

ELECTRONELOFAF � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Rua de José Summavielle Soares, 39, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1744/
010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505534983.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativo à prestação de contas do ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2005380504

RESTAURANTE EGAS MONIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 689/291091;
identificação de pessoa colectiva n.º 502637463; número e data da
apresentação: PC 29/25062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363049

LASATEXTIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2200/
030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506452522; número
e data da apresentação: PC 16/25062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362794

CONSTRUFAFE � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1067/
961219; identificação de pessoa colectiva n.º 503781517; número
e data da apresentação: PC 17/25062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362913

SOUSAOLIV � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1264/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504479326; número
e data da apresentação: PC 18/25062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005373443

PO E NG � CONSULTORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1186/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504113054; número
e data da apresentação: PC 19/25062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005373362

OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1704/
010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505534851; número
e data da apresentação: PC 20/25062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646627

ALISFIL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1121/
970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503912778; número
e data da apresentação: PC 41/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363120

GILBERTO JORDÃO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1628/
010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505530120; número
e data da apresentação: PC 75/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005367699

PASTELARIA CHIFON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2217/
030605; identificação de pessoa colectiva n.º 506109488; número
e data da apresentação: PC 76/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2003408150

CARNEIRO & FREITAS � MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2001/
020321; identificação de pessoa colectiva n.º 505958210; número
e data da apresentação: PC 77/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005373710

BUGIBORDA � BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1598/
010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505554305; número
e data da apresentação: PC 78/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005373621
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ALBERTO CARLOS DA CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 379/851003;
identificação de pessoa colectiva n.º 501559248; número e data da
apresentação: PC 79/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005373648

ESCOLA DE CONDUÇÃO FAFENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 88/951128;
identificação de pessoa colectiva n.º 500041679; número e data da
apresentação: PC 80/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002681864

MODERFAFE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1178/
980309; identificação de pessoa colectiva n.º 504083821; número
e data da apresentação: PC 81/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002691010

BORDANTIME � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1074/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503792748; número
e data da apresentação: PC 82/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005373680

DAVID VAZ VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1924/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505815583; número
e data da apresentação: PC 83/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2001948964

ÓSCAR COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1303/
990524; identificação de pessoa colectiva n.º 504446827; número
e data da apresentação: PC 60/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646619

IRINEX � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1723/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505613891; número
e data da apresentação: PC 59/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646600

BURBE TRADING � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1340/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504656830; número
e data da apresentação: PC 39/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005380318

CLIDDA � CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO DE DROGAS
DE ABUSO, DR. R. SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1328/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504530976; número
e data da apresentação: PC 35/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363081

PICHELARIA JOSÉ MACEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1693/
010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505568136; número
e data da apresentação: PC 47/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646473

CONSTRUÇÕES EDICARF � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2221/
030623; identificação de pessoa colectiva n.º 506613364; número
e data da apresentação: PC 46/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363103

CONFECÇÕES DE PORINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2256/
031027; identificação de pessoa colectiva n.º 506725260; número
e data da apresentação: PC 45/24062004.
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Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363014

ROADSPORT � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2015/
020408; identificação de pessoa colectiva n.º 506093646; número
e data da apresentação: PC 44/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005362980

FRANCISCO BRANCO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1399/
000509; identificação de pessoa colectiva n.º 504936018; número
e data da apresentação: PC 43/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363022

J. CASIMIRO & FARIA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 923/950118;
identificação de pessoa colectiva n.º 503350087; número e data da
apresentação: PC 42/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363111

DEOLINDA & MANUELA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1524/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505430657; número
e data da apresentação: PC 54/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005367770

ELECTRO GIGANTE � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1599/
010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505569957; número
e data da apresentação: PC 53/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646481

LIVRARIA E PAPELARIA 48 � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2087/
020801; identificação de pessoa colectiva n.º 506221946; número
e data da apresentação: PC 52/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646490

ANTÓNIO SAMPAIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1542/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505467178; número
e data da apresentação: PC 51/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646503

FERNANDO TAQUEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1591/
010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505544580; número
e data da apresentação: PC 50/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005367818

FREITAS & SOARES � PUBLICIDADE E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2094/
020823; identificação de pessoa colectiva n.º 506218635; número
e data da apresentação: PC 49/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005367834

NOVIPINTA � SOCIEDADE DE PINTURAS
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2219/
030609; identificação de pessoa colectiva n.º 506532020; número
e data da apresentação: PC 48/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646511

DURÃES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 986/951222;
identificação de pessoa colectiva n.º 503546240; número e data da
apresentação: PC 55/24062004.
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Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646520

OS NOGUEIRAS � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 735/
080492; identificação de pessoa colectiva n.º 502740787; número
e data da apresentação: PC 56/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005367800

IMOESTAMPA � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1533/
010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505484021; número
e data da apresentação: PC 36/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2005363090

CARLA & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1030/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503673730; número
e data da apresentação: PC 57/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646538

CONFAFE � SOCIEDADE FAFENSE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 221/780908;
identificação de pessoa colectiva n.º 500813990; número e data da
apresentação: PC 58/24062004.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

28 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Ferreira
Cerqueira. 2002646546

FISTUTIS � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Sede: Rua do Major Miguel Ferreira, 50, 1.º B, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2171/
030226; identificação de pessoa colectiva n.º 506495760.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005372633

J. COSTA & SOUSA, L.DA

Sede: Lugar de Lages, Cepães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1860/
011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505681889.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2003997300

MIGUEL RIBEIRO, FERRAGENS, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 185, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1885/
011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505670291.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005381918

MANUELA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 82, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1604/
010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505480360.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005381896

IRMÃOS COSTA RIBEIRO, L.DA

Sede: Gaia, Arões Santa Cristina, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1765/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505584930.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005380741

INDÚSTRIA DE BORDADOS VILUPI, L.DA

Sede: Urbanização do Capitão Salgueiro Maia, 15, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 474/
871215; identificação de pessoa colectiva n.º 501908544.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005380563

JÚLIO DA CUNHA & C.A, L.DA

Sede: Rua de António Saldanha, 15

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 147/751010;
identificação de pessoa colectiva n.º 500371660.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005362948



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 190 � 13 de Agosto de 2004 18 192-(31)

NOGUEFER � INDÚSTRIA DE PNEUS, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Guimarães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 726/
020392; identificação de pessoa colectiva n.º 502709154.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002646120

TEIXEIRA, COSTA & MOURÃO, L.DA

Sede: Rua do Major Miguel Ferreira, 30, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 112/
710609; identificação de pessoa colectiva n.º 500281432.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002646139

HABILONGO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 45, 2.º, sala 7, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1323/
990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504372521.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002646147

ASSISTOCÁLCULO � CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua da Restauração, Travassós, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1494/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505398117.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002646155

TALHO TRAVASSÓS � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Rua Nova, 47, Travassós, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1970/
020214; identificação de pessoa colectiva n.º 505574045.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002646163

FERNANDES � INDÚSTRIA DE INOXIDÁVEIS, L.DA

Sede: Senra, Travassós, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 650/
140291; identificação de pessoa colectiva n.º 502500190.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002646171

M. R. L. � EUROPA � MONTAGEM DE RECLAMOS
LUMINOSOS, L.DA

Sede: Urbanização do Dr. Leite Lage, 76, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1815/
010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505525747.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005367729

CONFECÇÕES SILVINA, L.DA

Sede: Bairro Novo, 17, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1594/
010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505473623.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005373389

SOTRIO � COMPONENTES E ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Largo da Torre, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 519/
881215; identificação de pessoa colectiva n.º 502079177.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005391069

GUISETEX � PASSAMANARIAS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Torre 9, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1238/
981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504277057.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005391050

GILBORD, INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Porinhos, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2206/
030515; identificação de pessoa colectiva n.º 506489914.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005366617

JOSÉ MANUEL OLIVEIRA RODRIGUES & C.A, L.DA

Sede: Rua do Monsenhor Vieira de Castro, 58, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 158/
760619; identificação de pessoa colectiva n.º 500574952.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002646180
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JÚLIO & ARMANDINA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Pica, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1528/
010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505456427.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005378267

MANUEL OLIVEIRA GONÇALVES, L.DA

Sede: Berão, Ribeiros, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1603/
010627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005378283

LINDIDI CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Cabreiros, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1543/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505462559.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2002691932

BAR � J38, L.DA

Sede: Rua de Antero de Quental, 99, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1514/
010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505402874.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005367001

ROGÉRIO GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Sede: Monte, Moreira, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1515/
010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505402882.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005367044

DELTIC � DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Travessa de Manuel José da Costa, rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1267/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504790161.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005381900

CARVALHO & FREITAS CARVALHO, L.DA

Sede: Rua do Fornelo, 173, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2132/
021122; identificação de pessoa colectiva n.º 506363503.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 2005380270

VIEIRA DO MINHO

CABREIRATUR, TURISMO NO ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 128/951213; identificação de pessoa colectiva n.º P503540080;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/040624.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, com base na escritura exarada
de fls. 16 a 16 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 153-D
do Cartório Notarial de Vieira do Minho.

Foram depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Junho de 2003. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias Carreiro
Leal de Mariz. 2001837879

VIZELA

JOSÉ VEIGA & IRMÃ, L.DA

Sede: Praça da República, Caldas S. Miguel, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 87/
010626; identificação de pessoa colectiva n.º 502154187; data da
apresentação: 040609.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254810

RESTAURANTE XISTO, L.DA

Sede: Lugar do Monte de São Bento, Caldas de Vizela (São Miguel),
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 36/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 504573896; data da
apresentação: 040609.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254969

LANDINTEX � FELPOS, L.DA

Sede: Boavista, Barrosas (Santa Eulália), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 427/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 501668160; data da
apresentação: 040609.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254934

ARMINDO MARTINS OLIVEIRA, L.DA

Sede: Travessa Mousela, São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 82/
010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505490633; data da
apresentação: 040609.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251137

JORGE RIBEIRO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Beca da Água Levada, 20, Santa Eulália, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 876/
040604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040604.

Certifico que Joaquim Jorge Ribeiro da Silva, número de identifica-
ção fiscal 190208368, natural da freguesia de Barrosas (Santa Eulália),
concelho de Lousada, residente no Beco da Água Levada, 20, fregue-
sia de Santa Eulália, concelho de Vizela, casado com Sara Maria Dias
Fernandes sob o regime de comunhão de adquiridos, portador do bi-
lhete de identidade n.º 9858589, emitido em 12 de Janeiro de 1999 por
Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo seu bilhete de identidade.
E declarou que pela presente escritura, e não sendo sócio de qual-

quer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas,
que há-de regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Ribeiro Silva, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua da Beca da Água Levada, 20, freguesia de
Santa Eulália, concelho de Vizela.

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 manutenção, reparação e
comercialização de máquinas e equipamentos industriais designada-
mente para a indústria do calçado, sua importação e exportação.
Comércio de peças e acessórios para as referidas máquinas e equipa-
mentos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que

necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255264

COMFORT AND INNOVATIONS � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Sede: Rua de Guilherme Caldas Peixoto, 220,
São João das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 874/
040603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/040603.

Certifico que entre:
1.º Rui Alexandre Caldas Rodrigues, casado com Ângela Martinha

Pacheco Nunes Rodrigues, na comunhão de adquiridos;
2.º Marta Maria Caldas Rodrigues Reis, casada com Mário Hélder

Garcez Marques da Cunha Reis, na separação de bens; e
3.º Rodrigo André Caldas Rodrigues, solteiro, maior, foi constituí-

da uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Comfort and Innova-
tions � Comércio Têxtil, L.da e tem a sua sede na Rua de Guilherme
Caldas Peixoto, 220, freguesia de São João, concelho de Vizela.

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 no comércio, importação, expor-
tação e representação de têxteis, têxteis lar, utilidades domésticas,
artigos de vestuário, artigos de decoração e ainda de embalagens
designadamente para a indústria têxtil. Consultoria nas áreas do design
e do marketing.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.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 nomeada gerente a sócia Marta Maria
Caldas Rodrigues Reis.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Celebrar contratos de locação financeira;
b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quotas sem prévio consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255973

JOAQUIM FERREIRA LEITE, L.DA

Sede: Rua da Trancosa, Tagilde, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 253/
010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505517035; data da
apresentação: 040607.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254845

EMPRESA TÊXTIL DE INFIAS, L.DA

Sede: Lugar de Pombal de Cima, Infias, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 39/
010607; identificação de pessoa colectiva n.º 501370331; data da
apresentação: 040607.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254764

JOÃO DE ARAÚJO & C.A, L.DA

Sede: Praça da República, 60, rés-do-chão ,
São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 853/
040524; identificação de pessoa colectiva n.º 505594480; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/040615.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registado a dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 31 de Maio de 1987.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255221

DIMAS PINTO RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua do Rio Vizela, 326, São João das Caldas de Vizela,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 33/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 504696068; data da
apresentação: 040609.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2005355852

AUGUSTO DE OLIVEIRA ROCHA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Padre António Joaquim Correia, 189,
São João das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 18/
010525; data da apresentação: 040608.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255256

TÁXI FERNANDES PEIXOTO, L.DA

Sede: Lugar de Montesinhos, 2511, São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 584/
020308; identificação de pessoa colectiva n.º 505925192; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/040531.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registado a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 28 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255329

JOSÉ ANTÓNIO PINTO TALAGAIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Coutada, São Paio de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 875/
040604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040604.

Certifico que José António Pinto Talagaia, portador do bilhete de
identidade n.º 9482564, de 18 de Junho de 2003, do arquivo de iden-
tificação de Lisboa e titular do número fiscal 198711298, residente
no lugar da Coutada, freguesia de Vizela (S. Paio), do concelho de
Vizela, natural da freguesia de Vizela (S. Paio), concelho de Guima-
rães, casado com Maria do Rosário da Costa Ferreira, no regime de
comunhão de adquiridos.

E declarou o outorgante que constitui uma sociedade comercial do
tipo sociedade unipessoal por quotas, a qual, na especialidade, será
regida pelo seguinte pacto social.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José António Pinto Talagaia, Socieda-
de Unipessoal, L.da, fica com a sede no lugar da Coutada, freguesia de
S. Paio de Vizela, do concelho de Vizela, e durará por tempo
indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do registo defini-
tivo deste contrato de constituição.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade pode-
rá ser deslocada dentro do concelho de Vizela ou para localidade de
outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto social, actividades de limpeza indus-
trial.

ARTIGO 3.º

§ 1.º O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo uma única quota pertencente ao sócio José
António Pinto Talagaia.

§ 2.º A Sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o
justifiquem, poderá exigir do sócio prestações suplementares ao capi-
tal até ao montante de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência social será exercida pelo sócio José António Pinto
Talagaia, com ou sem remuneração conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral.
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§ 1.º Pode o sócio único designar um novo gerente, nos termos do
artigo 270.º-E, do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a Sociedade e para a obrigar e vincular em docu-
mentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a intervenção ou assi-
natura de qualquer gerente.

ARTIGO 5.º

É livre e não depende do consentimento da Sociedade para se tor-
nar eficaz a cessão total ou parcial de quotas, mas no caso de cessão
parcial esta será feita de acordo e com as consequências previstas, no
artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A Sociedade dissolve-se nos casos legais e, por natureza, por vontade
do sócio único.

Disposição transitória

ARTIGO 7.º

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, fica desde já, a gerência autorizada a efectuar levantamen-
tos por conta do capital depositado e levantamentos sem qualquer
limite, destinados ao pagamento de despesas com a constituição e
registo da sociedade, com a instalação da sua sede e com a aquisição
de bens necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º e
no artigo 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam
correspondentemente autorizados os actos e negócios referidos no
corpo deste artigo 7.º, ficando mais a gerência autorizada desde agora
a celebrar quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à aliena-
ção onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da Soci-
edade.

Assim o disse e outorgou.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255272

JOAQUIM COSTA PINTO, L.DA

Sede: Ponte Velha, Tagilde, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 83/
010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505495775; data da
apresentação: 040607.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254756

FERNANDO TEIXEIRA & COSTA, L.DA

Sede: Rua de Elisa Torres Soares, 829, São João das Caldas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 404/
011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505749297; data da
apresentação: 040607.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251145

SUSANA ARANTES � ANESTESISTA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Elisa Torres Soares, 1031, rés-do-chão,
São João das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 877/
040617; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040617.

Certifico que Susana Cláudia Martins Arantes, solteira, maior, cons-
tituiu uma sociedade unipessoal que se regerá pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Susana Arantes � Anestesista, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2.º

A Sociedade tem a sua sede na Rua de Elisa Torres Soares, 1031,
rés-do-chão, freguesia de S. João, concelho de Vizela.

3.º

A Sociedade tem por objecto serviços médico, nomeadamente,
anestesia geral e local.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia Susana Cláudia Martins
Arantes.

5.º

A gerência e a representação da Sociedade pertence à sócia Susana
Cláudia Martins Arantes, desde já nomeada gerente.

§ 1.º Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A Sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

A sócia em questão declara que não é sócio de mais nenhuma so-
ciedade unipessoal por quotas.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255213

LOPES, EVA & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar de Prados, Santa Eulália, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 426/
011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505753871;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040615.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi regista-
do a cessação de funções de gerentes de José Lopes e Eva da Concei-
ção Pereira Vaz Lopes, por renúncia em 30 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255230

ARMAZÉM DE MALHAS E MIUDEZAS DE IRMÃOS
ARAÚJO & C.A, L.DA

Sede: Praça da República, 60, Caldas de Vizela (São Miguel)
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 38/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 501707654; data da
apresentação: 040611.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255248

MTB, MEDICINA DO TRABALHO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abílio Torres, Caldas de Vizela, São Miguel, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 156/
010706; data da apresentação: 040614.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254926

MÁRIO OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abílio Torres, 866, Caldas de Vizela,
São João, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 30/
010531; identificação de pessoa colectiva n.º 500812390; data da
apresentação: 040614.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254896

JOSÉ A. C. FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Pereira Caldas, 11,
São Miguel das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 24/
010530; identificação de pessoa colectiva n.º 503127914; data da
apresentação: 040601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254802

GRANITOS ST.º ESTÊVÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Monte, São Paio, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 732/
021209; identificação de pessoa colectiva n.º 506396037; data da
apresentação: 040608.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000945902

LOURENÇO & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua de Padim, 530, São Miguel das Caldas de Vizela,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 9/010518;
identificação de pessoa colectiva n.º 505505380; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 4/040617.

Certifico que pela inscrição n.º 7 foi registado a dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 16 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255205

MEIRA & MEIRA, L.DA

Sede: Praça da República, sem número de polícia,
S. Miguel das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 378/
011030; identificação de pessoa colectiva n.º 503331546; data da
apresentação: 040617.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2005384054

SOTORCE � SOCIEDADE DE FIOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Lugar de Valmonte, Santo Adrião, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 372/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 500275092; data da
apresentação: 040602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255302

VAZ PINHEIRO IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Sede: Lugar de Enxertos, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 375/
011029; data da apresentação: 040602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255299

MUNDOTÊXTIL � INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S. A.
Sede: Lugar de Enxertos, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 339/
011017; identificação de pessoa colectiva n.º 500388407; data da
apresentação: 040602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255990

TIMALHA � TINTURARIA E ACABAMENTOS, S. A.
Sede: Lugar de Pia das Neves, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 371/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 501222448; data da
apresentação: 040602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255159
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DOMINGOS VAZ PINHEIRO, S. A.

Sede: Lugar do Bairro, Tagilde, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 370/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 500929165; data da
apresentação: 040602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000256007

VIMAGÁS � COMÉRCIO DE GÁS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Praça da República, Caldas de Vizela (S. Miguel), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 42/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 501859209; data da
apresentação: 040601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000251030

FRAMELUSA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Padim, São Miguel das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 40/
010607; identificação de pessoa colectiva n.º 503412341; data da
apresentação: 040601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000254985

OLIVEIRA & FERNANDES, L.DA

Sede: Lugar da Torre, Tagilde, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 585/
020313; identificação de pessoa colectiva n.º 505938286; data da
apresentação: 040601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255000

PININVEST � SGPS, S. A.
Sede: Lugar de Enxertos, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 725/
021014; identificação de pessoa colectiva n.º 506240894; data da
apresentação: 040602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255310

BELMIRO MARTINS & C.A, L.DA

Sede: Caldas de Vizela, São João, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 178/
010731; data da apresentação: 040603.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255981

BRAGANÇA
VILA FLOR

MAQUINDUS-NORDESTE � DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 133/
960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503687162;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/020723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Fernando
Alves de Castro Neves, cessou as funções de gerente, por ter renun-
ciado, em 5 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lilia da Conceição
Fonseca. 2001882815

ALIMENTOS CONTRASTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 79/
890911; identificação de pessoa colectiva n.º 502214716;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 4/020723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Fernando
Alves de Castro Neves, cessou as funções de gerente, por ter renun-
ciado, em 5 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lilia da Conceição
Fonseca. 2001882807

SERRAÇÃO CORREIA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 104/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502912189; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/040611.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade.

Data da aprovação de contas: 18 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lilia da Conceição
Fonseca. 2001882769

VINHAIS

TRANSPORTES JOÃO CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 504363018.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas de exercício respeitante ao ano de 2003.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
2001823428
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TRANSPORTES ANTERO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 199;
identificação de pessoa colectiva n.º 503809071.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas de exercício respeitante ao ano de 2003.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Armandina Alves
Agrochão. 2001823401

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL
DO BAIRRO DO VALONGO

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula n.º 2/
20030319; inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 8 e 9/20040429.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: constituição de sociedade, cujo
articulado é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, fim e sede

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo,
nestes estatutos referida por Associação, é uma pessoa colectiva de
direito privado sem fins lucrativos.

2 � O símbolo da Associação é o seguinte: 

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A Associação tem a sua sede no 91, da Rua do Estado do
Paraná, no Bairro do Valongo, em Castelo Branco.

2 � O local da sede da Associação poderá ser alterado por delibe-
ração da direcção.

ARTIGO 3.º

Fim

1 � A Associação tem pois finalidade a promoção de actividades
culturais, desportivas e recreativas para os seus associados.

2 � São, nomeadamente, objectivos da Associação:
a) A promoção de iniciativas conducentes à valorização cultural,

social, recreativa e desportiva dos seus associados;
b) A criação de condições e infra-estruturas para a prática do maior

número possível de modalidades desportivas;
c) O desenvolvimento de actividades de caça e pesca;
d) O empenho na criação de condições para a ocupação salutar dos

tempos livres dos jovens e associados;
e) A defesa do ambiente e do património local e regional;
f) A preservação da cultura e tradições populares;
g) A criação de espaços de lazer nos terrenos da Associação;
h) A criação de estruturas de apoio social para os associados, no-

meadamente de um lar para idosos e de um centro médico.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 4.º

Categorias de associados

A Associação é constituída por um número ilimitado de associados dis-
tribuídos pelas seguintes categorias: efectivos, beneméritos e honorários.

ARTIGO 5.º

Admissão de associados

1 � São admitidos como associados efectivos todas as pessoas,
individuais ou colectivas, que voluntariamente se inscrevam, salvas as
restrições do n.º 2 do artigo 10.º

2 � Podem ser distinguidos como associados beneméritos os indi-
víduos ou entidades, que apoiem financeiramente a Associação.

3 � Podem ser distinguidos como associados honorários os indiví-
duos ou entidades, que prestem serviços relevantes para a Associação
ou que, mercê da sua actividade, mereçam ser especialmente, distin-
guidos.

ARTIGO 6.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados os de:
a) Assistir e participar em todas as actividades da Associação;
b) Votar nas deliberações apresentadas à assembleia geral;
c) Propor e discutir em assembleia os factos que interessem à vida

da Associação;
d) Apresentar propostas e sugestões à direcção sobre questões de

interesse para a Associação;
e) A ser informado sobre os assuntos de gestão corrente da Asso-

ciação;
f) Propor novos associados;
g) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais desde que esteja no

pleno gozo dos seus direitos;
h) Recorrer para a assembleia dos actos dos órgãos sociais que di-

rectamente os afectem, mediante o envio de carta registada com aviso
de recepção, dirigida ao presidente da mesa, no prazo máximo de
10 dias após o conhecimento do teor do acto danoso;

i) Todos os demais que resultem dos presentes estatutos e da lei.

ARTIGO 7.º

Deveres dos associados

1 � Todos os associados devem defender o bom nome e prestígio
da Associação, respeitando os estatutos e acatando as decisões dos
órgãos da Associação.

2 � Os associados efectivos têm, em especial, os deveres de:
a) Servir a Associação nos cargos para os quais forem designados

ou eleitos, com respeito pelos fins e princípios consignados nos pre-
sentes estatutos;

b) Pagar a quota mensal;
c) Contribuir com as sua aptidões pessoais para todos os fins a que

for chamado;
d) Cumprir as demais obrigações que resultem da lei e dos presen-

tes estatutos.

ARTIGO 8.º

Restrições ao gozo dos direitos

1 � Os direitos conferidos aos associados não poderão ser restrin-
gidos excepto nas seguintes situações:

a) O direito a eleger e ser eleito e o direito de voto não poderão
ser exercidos por menores e interditos e incapacitados por anomalia
psíquica;

b) O direito de ser eleito não poderá ser exercido por associados
que tenham sido condenados pela prática de crimes contra o patri-
mónio, contra os direitos patrimoniais, contra a vida e contra outros
bens sempre que, neste caso, a assembleia geral assim o delibere;

c) O direito a ser eleito não poderá ser exercido por associados que
contem menos de um ano de vida associativa;

d) Os associados que não paguem as quotas não poderão exercer
qualquer dos direitos previstos na lei ou nos estatutos até que regula-
rizem a situação.

ARTIGO 9.º

Regime disciplinar

1 � Os associados estão sujeitos às penas de repreensão escrita,
suspensão e expulsão, conforme o grau de culpa e gravidade das in-
fracções que cometam.

2 � A pena de expulsão só pode ser aplicada por deliberação to-
mada em assembleia geral, sendo as demais aplicadas pela direcção
em sequência de processo disciplinar instaurado para o efeito.

ARTIGO 10.º

Perda da qualidade de associado

1 � Os associados podem demitir-se a qualquer momento median-
te comunicação escrita dirigida à direcção.
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2 � A readmissão de associados expulsos e demitidos na pendên-
cia de processo disciplinar deverá ser solicitada pelos próprios e apre-
ciada pela direcção.

CAPÍTULO III
Dos órgãos e do seu funcionamento

SECÇÃO I

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Órgãos sociais

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

SECÇÃO II

Disposições comuns

ARTIGO 12.º

Mandato

1 � O mandato dos órgãos associativos tem a duração de dois anos
e inicia-se com a tomada de posse dos titulares perante o presidente
cessante da mesa da assembleia geral, acto que deverá ocorrer num
dos 30 dias seguintes à eleição.

2 � Caso a tomada de posse não seja realizada nas condições previstas
na parte final do artigo anterior, os titulares eleitos entrarão em exercício
independentemente da posse, salvo se estiver pendente impugnação judici-
al do acto eleitoral.

ARTIGO 13.º

Funcionamento

1 � A direcção e o conselho fiscal só podem deliberar com a pre-
sença de metade dos seus titulares.

2 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convocatória,
com a presença de metade dos associados.

3 � Salvas as restrições dos artigos seguintes, todas as deliberações
são tomadas por maioria dos votos dos presentes, tendo os presiden-
tes dos respectivos órgãos direito a voto de desempate.

4 � Os membros da direcção e do conselho fiscal não podem abs-
ter-se de votar nas deliberações tomadas em reuniões em que estejam
presentes, salvo nos casos previstos na lei, e são solidariamente res-
ponsáveis pelos prejuízos dela decorrentes que fossem previsíveis aos
olhos de um bom pai de família, salvo se houverem manifestado a sua
discordância e esta tiver ficado consignada em acta.

5 � Tratando-se de actos que não representem a execução de uma
deliberação só são respeitáveis os membros que neles intervierem, mas
independentemente da previsibilidade do prejuízo.

ARTIGO 14.º

Actas

1 � São sempre lavradas actas das reuniões dos órgãos associativos,
que são obrigatoriamente assinadas por todos os titulares presentes.

2 � Quando das deliberações dos órgãos sociais possam resultar
direitos ou obrigações especiais para os associados e estes estejam
presentes devem, igualmente, assinar a acta.

ARTIGO 15.º

Incompatibilidades

Nenhum associado pode pertencer, no mesmo mandato, a mais de
um dos órgãos sociais.

ARTIGO 16.º

Impedimentos

1 � O direito de voto em qualquer dos órgãos sociais não pode ser
exercido pelos associados ou pelos seus representantes, em assuntos
que directamente lhe digam respeito ou nos quais sejam interessados
os respectivos cônjuges, ascendentes, descendentes e equiparados.

2 � As votações respeitantes a assuntos de incidência pessoal dos
titulares dos órgãos associativos e dos associados são feitas por escru-
tínio secreto.

SECÇÃO III

Da assembleia geral

ARTIGO 17.º

Composição

1 � A assembleia geral é composta por todos os associados no
gozo dos seus direitos associativos.

2 � Os associados podem fazer-se representar por outros median-
te procuração escrita e dirigida ao presidente da mesa, podendo cada
associado representar, somente, um outro.

3 � Os trabalhos da assembleia são dirigidos por uma mesa forma-
da por um presidente e dois secretários.

4 � Na falta de qualquer dos titulares da mesa compete aos asso-
ciados eleger os respectivos substitutos, os quais cessarão funções no
termo da reunião.

ARTIGO 18.º

Competência em matéria institucional

1 � Compete à assembleia geral definir as linhas fundamentais de
actuação da Associação, com respeito pelos seus fins e objectivos e,
especialmente:

a) Eleger e destituir, por escrutínio secreto, os titulares dos órgãos
associativos;

b) Deliberar sobre a reforma ou alteração de estatutos;
c) Deliberar sobre a cisão, fusão, integração e extinção da Associ-

ação;
d) Autorizar a Associação a demandar os titulares dos órgãos soci-

ais por factos praticados no exercício do cargo e nomear os repre-
sentantes da Associação para o exercício do correspondente direito
de acção;

e) Fiscalizar os actos dos órgãos associativos;
f) Deliberar sobre os recursos que lhe forem apresentados, nos ter-

mos do disposto na alínea h) do artigo 6.º;
g) Prestar informações aos associados sobre a matéria da ordem do

dia sempre que estes o requeiram;
h) Deliberar sobre a admissão de associados beneméritos e honorá-

rios, mediante proposta subscrita pela direcção ou por qualquer asso-
ciado;

i) Deliberar sobre a aplicação da pena de expulsão de associados;
j) Deliberar sobre todos os assuntos não compreendidos nas atri-

buições dos restantes órgãos sociais.

ARTIGO 19.º

Competência em matéria de gestão

Em matéria de gestão compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar anualmente o programa de acção e o orça-

mento para o ano seguinte, bem como o relatório e contas de exer-
cício e o parecer do conselho fiscal;

b) Deliberar sobre a aquisição onerosa e alienação a qualquer título
de bens imóveis e outros bens patrimoniais de rendimento ou de re-
conhecido valor histórico ou artístico;

c) Deliberar sobre a contracção de empréstimos;
d) Fixar a quota mínima dos associados.

ARTIGO 20.º

Sessões ordinárias

A assembleia reúne em sessão ordinária:
a) No final de cada mandato, durante o mês de Dezembro, para a

eleição dos órgãos associativos;
b) Até 31 de Março de cada ano para discussão e aprovação do

relatório e contas do exercício do ano anterior e do parecer do con-
selho fiscal, bem como para discussão e aprovação do programa de
acção e do orçamento para o ano seguinte.

ARTIGO 21.º

Sessões extraordinárias

1 � A assembleia reúne em sessão extraordinária sob convocação
do presidente da mesa a pedido de qualquer órgão associativo ou
mediante requerimento escrito, fundamentado subscrito por um míni-
mo de 20 associados no pleno gozo dos seus direitos.

2 � A reunião deve ser convocada para um dos 30 dias a contar
da apresentação do pedido ou do requerimento.

3 � A reunião extraordinária convocada por requerimento dos
associados só poderá realizar-se se estiverem presentes, em primeira
convocatória, três quartos dos requerentes.

4 � Quando a reunião prevista no número anterior não se puder
realizar por falta de quórum, ficam os requerentes obrigados a pagar
as despesas de convocação.

ARTIGO 22.º

Forma da convocação

1 � A assembleia é convocada mediante o envio de aviso postal
expedido para cada um dos associados com a antecedência mínima de
15 dias.
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2 � Do aviso convocatório constará, obrigatoriamente, o dia, a
hora e local da reunião e a respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 23.º

Deliberações

1 � As deliberações das assembleias extraordinárias que envolvam
o aumento de encargos ou a diminuição de receitas, bem como as
previstas na alínea b) do artigo 18.º devem ser tomadas por maioria
de três quartos dos associados presentes.

2 � As deliberações sobre contracção de empréstimos que ultra-
passem, singularmente ou em conjunto com outros já contraídos, o
valor de 50 salários mínimos devem ser tomadas por maioria de três
quartos dos associados presentes.

3 � As deliberações a que se refere a alínea c) do artigo 18.º de-
vem ser tomadas por maioria de três quartos do total de associados.

4 � A revogação, em assembleia, de deliberações tomadas por esta
há menos de um ano só é válida se aprovada por número de votos
superior ao da votação anterior. Se esse número não constar da acta
presume-se que a decisão foi tomada por maioria de dois terços dos
associados presentes na respectiva sessão.

5 � São anuláveis todas as deliberações tomadas sobre matérias
que não constem da ordem de trabalhos fixada no aviso convocatório
salvo se todos os associados no com direito de voto estiverem pre-
sentes ou representados.

6 � É admitido o voto por correspondência, sob condição de che-
gar à assembleia até ao momento do fecho da ordem de trabalhos, de
o seu sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto, ou
pontos, da ordem de trabalhos a que se refere e de a assinatura do
associado se encontrar reconhecida presencialmente por notário.

ARTIGO 24.º

Competências do presidente da assembleia geral

1 � Compete ao presidente da mesa da assembleia:
a) Convocar a assembleia, dirigir os trabalhos e assinar as actas;
b) Rubricar os livros de actas e assinar os termos de abertura e de

encerramento;
c) Dar posse aos titulares dos órgãos associativos;
d) Verificar a regularidade das listas concorrentes às eleições e a

elegibilidade dos candidatos.
e) Aceitar e dar andamento aos recursos interpostos para a

assembleia geral;
f) Exercer as demais competências que lhe sejam conferidos pela

lei, estatutos e deliberações da assembleia geral.
2 � Compete aos secretários coadjuvar o presidente, redigir e as-

sinar as actas, preparar e dar seguimento ao expediente.

SECÇÃO IV

Da direcção

ARTIGO 25.º

Composição e funcionamento

1 � A direcção é um órgão colegial composto por um presidente,
três vice presidentes, um secretário, um tesoureiro e três vogais.

2 � Juntamente com os titulares efectivos são eleitos dois suplen-
tes.

3 � A direcção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente sempre que o seu presidente ou três outros titulares o
solicitarem.

4 � A direcção, na sua primeira reunião, aprovará o seu regula-
mento interno.

ARTIGO 26.º

Competência

Compete à direcção administrar e representar a Associação, incum-
bindo-lhe, designadamente:

a) Administrar a Associação, deliberando sobre todos os actos de
administração que não estejam incluídos na competência específica
da assembleia;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Deliberar sobre propostas, alvitres, petições, queixas e reclama-

ções que os associados lhe dirijam pessoalmente ou por escrito;
d) Elaborar anualmente o relatório de contas do exercício;
e) Elaborar o programa de acção e o orçamento para o ano seguinte;
f) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços;
g) Gerir os recursos humanos da Associação;
h) Facultar o exame ao conselho fiscal de todos os documentos

sempre que lhe sejam solicitados;

i) Exercer o poder disciplinar, aplicando as penas previstas nestes
estatutos e propondo à assembleia a aplicação de penas de expulsão;

j) Representar a associação em juízo e fora dele, salvas o disposto
na alínea d) do artigo 18.º;

k) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações
da assembleia geral.

2 � A direcção no exercício do seu poder de representação da
Associação, obriga-se em todos e quaisquer actos e sem qualquer ex-
cepção, com duas assinaturas, sendo uma delas obrigatoriamente, a do
seu presidente e a restante a de um vice-presidente ou do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

Delegação de funções

1 � A direcção pode delegar em associados efectivos o desempenho
de funções específicas, nomeadamente as de chefes de departamento
das modalidades desportivas ou outras que entender apropriadas.

2 � A delegação de poderes é, obrigatoriamente, registada em acta
de direcção.

3 � Os elementos nomeados tomam posse perante a direcção e
respondem pelos seus actos ao director responsável pela respectiva área.

SECÇÃO V

Do conselho fiscal

ARTIGO 28.º

Composição e funcionamento

1 � O conselho fiscal é um órgão colegial constituído por um
presidente, um vogal, um relator e dois relatores suplentes.

2 � O conselho fiscal reunirá, pelo menos, um vez por trimestre.
3 � O conselho fiscal é solidariamente responsável por qualquer

omissão ou fraude que encobrir durante o seu exercício.

ARTIGO 29.º

Competência

Compete ao conselho fiscal o controlo e a fiscalização da asso-
ciação incumbindo-lhe, designadamente:

a) Examinar a escrituração e os documentos;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício bem como

sobre o programa de acção e orçamento para o ano seguinte;
c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que outros órgãos

associativos submetam à sua apreciação;
d) Verificar o cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 30.º

Fundos

Constituem receitas da Associação, designadamente:
a) As quotizações dos associados;
b) Os rendimentos de bens próprios;
c) Os donativos, legados ou quaisquer outros rendimentos eventuais;
d) Os subsídios atribuídos à associação por outras entidades;
e) Receitas eventuais de publicidade.

CAPÍTULO V

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 31.º

Extinção

A Associação extingue-se por:
a) Deliberação da assembleia geral;
b) Decisão judicial;
c) Em todos os demais casos previstos na lei.

ARTIGO 32.º

Destino dos bens em caso de extinção

Caso seja aprovada em assembleia a extinção todos os bens sem ex-
cepção terão o destino que a assembleia geral decidir, sem prejuízo do
disposto na lei.

Declaração de património

a) Três quinto de um prédio rústico, com a área de 322,7010 m2,
sito no Monte do Vale da Raposa na freguesia e concelho de Castelo
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Branco, a confrontar no todo pelo Norte com caminho público e
Adriano Godinho, pelo sul com Manuel Vás Preto, pelo nascente com
caminho público e Francisco Pires Marques e pelo Poente com cami-
nho público, Caminho de Ferro, Estrada Nacional e família Castro,
inscrito na matriz cadastral sob o artigo 1.º da Secção G;

b) Um campo de futebol relvado e pista de tartan devidamente
apetrechada com a área coberta de 875,53 m2 e descoberta
23 429 m2 com o total de 24 309,53 m2;

c) Um parque desportivo e lazer, composto de três polidesportivos,
bancadas, sanitários, bar, cozinha, balneários, arrecadação, palco e
logradouros, com área coberta de 701 m2, descoberta 9274 m2 num
total de 9975 m2;

d) Uma viatura, Toyota, mista , matrícula RP-56-46;
e) Uma viatura, Toyota, mista , matrícula QS-49-71;
f) Uma viatura, Toyota, mista, matrícula 38-53-EE;
g) Uma viatura, Toyota, mercadorias, matrícula RO-35-17.
2 � Designação dos membros da direcção por deliberação de 19 de

Dezembro de 2003 para o biénio 2003-2005.
Presidente � Joaquim Fernando Landeiro Neto, casado; vice-

presidente: Luís António Domingues Nisa, casado; José de Jesus Freire,
casado e Manuel Marques Caldeira, casado; secretário: António João
Videira Nunes, solteiro; tesoureiro: Francisco Mateus Gonçalves Lou-
renço, casado; vogais: Francisco José da Silva Vilela, casado; João
António Nunes Azevedo, casado; António Francisco Alves, casado;
vogais suplentes: Carlos Manuel de Oliveira Gonçalves, casado, e José
Amaro Cardoso Rodrigues, casado.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2005443093

LUCAS & FILIPE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2522/20040608; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20040608.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre José Manuel Ventura Russo Gomes
Filipe, casado na comunhão de adquiridos com Teresa Paula Tavares
Magalhães e João Vicente Lucas, casado na comunhão de adquiridos
com Lúcia da Conceição Alves Mateus Lucas, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Lucas & Filipe � Construções, L.da,
tem a sua sede na Praceta das Águas Férreas, 5, 8.º frente, na cidade
e freguesia de Castelo Branco e durará por tempo indeterminado.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da so-
ciedade, em território nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios e em-
preendimentos imobiliários e sua comercialização, bem como a reali-
zação de loteamentos, a compra de prédios urbanos e rústicos para
revenda.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros cada pertencentes, respectivamente, a José
Manuel Ventura Russo Gomes Filipe e João Vicente Lucas.

4.º

A nomeação da gerência a sua remuneração e a forma de obrigar
da sociedade será deliberado em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes ambos os sócios sendo necessária a intervenção
dos dois para obrigar validamente a sociedade.

§ único. Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações. letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,

reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
A cessão a estranhos depende de prévio consentimento da sociedade,
à qual se reserva, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, o di-
reito de preferência na aquisição.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

b) Se ao seu titular foram imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais;

c) Se a quota for cedida a estranhos sem prévio consentimento da
sociedade.

8.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital de
outras sociedades, mesmo que reguladas por lei especial e ou prosse-
guindo objecto social diferente do seu, podendo ainda participar em
consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.

9.º

No caso de morte ou interdição de algum sócio a sociedade conti-
nuará com os sócios sobre-vivos ou capazes e representante legal do
interdito ou herdeiro do falecido, devendo estes nomear de entre si
um que a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver
indivisa.

10.º

Dissolvida a sociedade serão liquidatários todos os sócios que pro-
cederão à partilha e liquidação como for deliberado em assembleia
geral e na falta de acordo será o estabelecimento social com todo o
activo e passivo adjudicado ao sócio que melhor oferta apresentar em
licitação verbal aberta entre eles para o efeito.

11.º

Quando outra forma de convocação não seja exigida por lei, serão
as assembleias gerais convocadas por carta registada com aviso de
recepção com antecedência mínima de oito dias.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2005443670

JOÃO CORREIA CAJADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2373/20030505; identificação de pessoa colectiva
n.º 506347834; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 11, 13 e 16/20040608.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente João Correia Cajado, em 4 de
Maio de 2004, por renúncia.

2.º Cessação de funções da gerente Ana Pires Marques Cajado, em
4 de Maio de 2004, por renúncia.

3.º Aumento de capital e alteração parcial do pacto.
Artigos 4.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 28 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 14 000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração pertence a am-
bos os sócios, já nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção
de qualquer deles para obrigar validamente a sociedade.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 190 � 13 de Agosto de 200418 192-(42)

Ficou depositado na pasta própria da sociedade, o texto do contra-
to na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2005443689

LACTICÍNIOS DE CASTELO BRANCO DE MARCO
ANTÓNIO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2523/20040608; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/20040608.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Marco António Moreno de Matos
Pereira, casado na comunhão de adquiridos com Elisabeth Valentim
Gil, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lacticínios de Castelo Branco de
Marco António Pereira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Zona
Industrial, Rua T, lote 58, freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto � actividade principal: produção
de queijos e derivados; actividade secundária: comércio por grosso de
leite, queijo e derivados.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único, Marco António Moreno de
Matos Pereira.

2 � Poderá o sócio único prestar à sociedade prestações suple-
mentares até ao montante global de 70 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme decisão do sócio único, fica afecta ao sócio desde já
designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar com a sociedade
os negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2005443700

CONSTRUÇÕES J. RAMALHO MICAELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2524/20040614; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20040614.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Joaquim Ramalho Micaelo e Maria
Natalina Dias Riscado Micaelo, casados entre si na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções J. Ramalho Micaelo, L.da,
tem a sua sede na Rua de José Afonso, lote 161, Apartado 34, na
freguesia de Alcains, concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto, a construção e reparação de edifí-
cios, construção civil e obras públicas, compra e venda de imóveis.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros, encontra-se totalmente subscrito e realizado, dividido
em duas quotas iguais no valor nominal de 15 000 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, será eleita
em assembleia geral, de entre sócios ou estranhos.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do prévio consen-
timento da sociedade a qual terá o direito de preferência a exercer
nos termos gerais.

6.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Nos casos de arrolamento, arresto ou penhora de quota;
c) Quando o sócio der a sua quota em garantia sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � O valor da contrapartida será no caso da alínea a) por acordo

e nos restantes casos a que resultar do último balanço a realizar para
o efeito.

§ único. A quota amortizada figurará no balanço como tal, poden-
do posteriormente os sócios deliberar a criação de uma ou mais quo-
tas destinadas a ser alienadas a um ou alguns sócios ou a terceiros.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas quo-
tas, prestações suplementares de capital, até ao montante global igual
ao dobro do capital social, desde que a deliberação seja tomada por
unanimidade em assembleia geral.

8.º

Os sócios poderão, fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer nos termos e condições aprovadas em assembleia geral.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos da conta
aberta em nome da sociedade para fazer face às obrigações a assumir
em consequência actividade social, bem como a suportar as despesas
da constituição e adquirir quaisquer bens destinados ao exercício da
sua actividade.

Mais certifico que foi designado gerente o sócio, Joaquim Ramalho
Micaelo.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires, 2005443719

PIRES & MARQUES � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

(anteriormente DINIS NUNES & FILHO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1699/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504157116;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 2, 4 e 5/20040608.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Dinis Pinheiro Nunes, em 13 de
Maio de 2004, por renúncia.
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2.º Aumento de capital, alteração parcial do pacto e designação de gerentes.
Aumento subscrito em 1403,85 euros por João Maria Batista Pi-

res, casado na comunhão geral com Carolina Augusta Marques e em
1600,96 euros por Carolina Augusta Marques, casada na comunhão
geral com João Maria Batista Pires.

Alteração: artigos 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 encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio, João Maria Batista Pires
e uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Carolina
Augusta Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao gerente ou ge-
rentes, sócios ou não sócios, que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

3.º Alteração parcial do pacto.
Alteração: n.º l do artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pires & Marques � Comércio de
Combustíveis, L.da e tem a sua sede na Rua do Muro, 11 e 13, lugar e
freguesia de Monforte da Beira, concelho de  Castelo Branco.

Ficaram depositados na pasta própria da sociedade, os textos do
contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. �A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005443638

ADRIANO FALCÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2430/20031024; identificação de pessoa colectiva n.º 506751619;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20040609.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de designação de gerente, por deliberação de
1 de Junho de 2004.

Gerente designado: Carlos Alberto Cruz Rodrigues, casado.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2005443611

ALBITÁXI � TRANSPORTE OCASIONAL
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1855/991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504654870;
número e data do depósito: PC 1/20040614.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2005443727

FUNDÃO

BEIRALACTE � LACTICÍNIOS ARTESANAIS
DA BEIRA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 435/
910711; identificação de pessoa colectiva n.º 502591650.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530329

LAVANDARIA AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 290/
870107; identificação de pessoa colectiva n.º 501825509.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530248

ALMEIDA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 581/
941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503296775.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530345

SILVA & JACOB � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 984/
20010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505463784.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530353

IRIMO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1110/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506345238.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530299

FUNDAGRÍCOLA � MECANO-AGRÍCOLA DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 90/
691107; identificação de pessoa colectiva n.º 500122326.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530272
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SOTABI � SOCIEDADE TÉCNICA
AGRÍCOLA DA BEIRA INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 189/
800515; identificação de pessoa colectiva n.º 500982430.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530264

ANTÓNIO PISSARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 647/
960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503633780.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2002723885

FERNANDO GIL BARROQUEIRO
& ANTÓNIO CARVALHO BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 469/
920526; identificação de pessoa colectiva n.º 501494472.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530230

BEIRINSER � SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 731/
971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504015257.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530310

TRANSPORTES SINTRA DA BEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1124/
20030318; identificação de pessoa colectiva n.º 506523420.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530191

MAQUIFUNDÃO � MÁQUINAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 439/
910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502603887.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530205

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA QUINTA DO CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 299/
870604; identificação de pessoa colectiva n.º 501836446.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530213

JOALEX � TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS
E MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 746/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504114263.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530221

SIMOGARDUNHA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 610/
950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503438405.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530280

AUTO-TÁXIS BARBOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 78/
681107; identificação de pessoa colectiva n.º 500950261.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2002723958

TALABARA � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 577/
940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503256471; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040608.

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

Dissolução da sociedade, por mútuo acordo dos sócios Paulo dos
Santos Gonçalves, e Delfina dos Santos Nabinho Gonçalves, e encer-
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ramento da liquidação da sociedade, com aprovação das contas em
29 de Maio de 1998.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2002723575

V. DE VÍDEO � CLUBE DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 483/
880714; identificação de pessoa colectiva n.º 502006650; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 8/20040528.

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

Dissolução da sociedade, por mútuo acordo dos sócios Maria José
de Lurdes Proença Nicolau Filipe, e António Manuel da Silva Filipe,
e encerramento da liquidação da sociedade, com aprovação das con-
tas em 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 2002723508

PAULICO & FILHAS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1190/
20040528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040528.

Certifico que, entre João Paulico da Clara, casado com Maria da
Conceição Rola Alves Paulico, na comunhão de adquiridos; Milene
Alves Paulico Quiteres, casada com Miguel António Quiteres, na
comunhão de adquiridos; Sofia Alves Paulico Valente, casada com Carlos
José Alves Valente, na comunhão de adquiridos; e Sílvia Alves Paulico,
solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulico & Filhas, Construções, L.da, e
vai ter a sua sede na Avenida de Ribeiro dos Cravos, 1-A, freguesia de
Vale de Prazeres, deste concelho.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e obras pú-
blicas, urbanizações e loteamentos, compra e venda de prédios rústi-
cos e urbanos, lotes de terreno para construção e toda a gama de
materiais de construção.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 40 000 euros, dividido em quatro quotas: uma de 22 000 euros,
pertencente ao João Paulico da Clara; e três iguais de 6000 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias, Milene Alves Paulico
Quiteres, Sofia Alves Paulico Valente, e Sílvia Alves Paulico.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo de todos os
sócios, desde já designados gerentes, obrigando-se a sociedade, em todos
os actos e contratos, com a assinatura do gerente João Paulico da
Clara, ou com duas assinaturas em conjunto, das restantes gerentes.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos depen-
de sempre do consentimento da sociedade, a favor de quem se reserva
em primeiro lugar, e dos restantes sócios em segundo lugar, o direito de
preferência na aquisição.

6.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a comprar ou ven-
der veículos automóveis.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2002723516

TRANSBULI � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 872/
000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504680420; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20040609.

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

Foi alterado parcialmente o seu contrato social, quanto ao n.º 2 do
artigo 5 que ficou em consequência com a seguinte redacção.º

5.º

1 � (Mantém-se).
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2002723621

TÁXIS JOSÉ FAÍSCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 859/
991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504791214.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530175

CARLOS CORREIA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 451/
920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502687762.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530183

PORTASIL � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 996/
20011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505384922.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530361

NOGUEIRA & ESTEVES � SONDAGENS E CAPTAÇÃO
DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1094/
20021104; identificação de pessoa colectiva n.º 506319180.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530370
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TÁXIS ESTRELA DA GARDUNHA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 988/
20011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505460890.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes de Elvas. 2008530388

PROENÇA-A-NOVA

LUÍS LOURENÇO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 132/990319; identificação de pessoa colectiva n.º 504372220;
data da apresentação: 20040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106597

NEGRÃO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 139/991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504668994;
data da apresentação: 20040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106589

PROENÇAFER � INDÚSTRIA DE SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 200/20020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506104303;
data da apresentação: 20040621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106562

CASA AGRÍCOLA MARGARIDA & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 165/20001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505099926;
data da apresentação: 20040621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106554

PROENÇAGÁS � FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 212/2002127; identificação de pessoa colectiva n.º 506283526;
data da apresentação: 20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106600

E. M. C. M., CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 53/20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504846612;
data da apresentação: 20040621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106619

GESTÃO NA PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE CARNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 168/010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505352800;
data da apresentação: 20040621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106627

ANTÓNIO JESUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 38/210794; identificação de pessoa colectiva n.º 502564075;
data da apresentação: 20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106635

LURDES & ILDA � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 171/20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505498510;
data da apresentação: 20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106643
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MANUEL DA CRUZ ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 144/991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504774670;
data da apresentação: 20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106651

IBERO AMBULANCE � COMÉRCIO DE AMBULÂNCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 164/20001011; identificação de pessoa colectiva n.º 504934732;
data da apresentação: 20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106660

J. L. SIMÕES � MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 179/20011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505650444;
data da apresentação: 20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106678

ALVES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 74/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 502490454;
data da apresentação: 20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106686

FOTO PINHA � FOTOGRAFIA E VÍDEO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 235/20031002; identificação de pessoa colectiva n.º 506663990;
data da apresentação: 20040621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106694

ADELINO DIAS DINIZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 47/941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503285692;
data da apresentação: 20040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106775

MANUEL CARDOSO BARATA � SERRALHARIA CIVIL
E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 103/971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504022628;
data da apresentação: 20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106767

ARMINDO E LOURENÇO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 79/240696; identificação de pessoa colectiva n.º 503664308;
data da apresentação: 20040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106759

ANTÓNIO FRANCISCO SEQUEIRA E MANUEL CARDOSO
COSTA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 44/941003; identificação de pessoa colectiva n.º 500536511;
data da apresentação: 20040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106740

CONFECÇÕES PEREIRAMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 65/220695; identificação de pessoa colectiva n.º 501295038;
data da apresentação: 20040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106732
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JOSÉ MARTINS � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 214/20030115; identificação de pessoa colectiva n.º 506421511;
data da apresentação: 20040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106724

PROENÇASOL � INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 155/20000417; identificação de pessoa colectiva n.º 504880985;
data da apresentação: 20040623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106716

PORTUGALRUR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 157/20000515; identificação de pessoa colectiva n.º 504968033;
data da apresentação: 20040621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2006106708

COIMBRA
CANTANHEDE

ULISSES TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1336/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505583720;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/040630.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2004.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004589132

GLACIA � COMÉRCIO DE VIDROS E COMPONENTES
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1625/
040624; identificação de pessoa colectiva n.º 507033159 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040624.

Certifico que, entre Paulo Sérgio Santos de Sá, e Pedro Nuno Ne-
ves Sá, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GLACIA � Comércio de Vidros
e Componentes para Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Quinta da Boavista,
freguesia e concelho de Cantanhede.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação e
exportação de vidros e componentes para veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sóci-
os, Paulo Sérgio Santos de Sá, e Pedro Nuno Neves Sá.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos sóci-
os prestações suplementares até ao montante global igual a vinte vezes o
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2004581859

ANTÓNIO ALBERTO SILVA ANJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1415/020319; identificação de pessoa colectiva n.º 505915464;
números e data das apresentações: 5 e 6/040624/040624.

Certifico que, cessou funções de gerente o sócio António Alberto
da Silva Anjo, por renúncia.

Data: 31 de Janeiro de 2003.

Mais certifico que, foi nomeada gerente a sócia Graça Maria
Domingues Pedro.

Data da deliberação: 31 de Janeiro de 2003.

Certifico ainda que, foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004589116

ÓPTICA LOISAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1032/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504408208; data: 040618.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004580704
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PAISAJARTE � PAISAGISMO, JARDINAGEM
E SILVICULTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1099/990819; identificação de pessoa colectiva n.º 503225134;
data: 040618.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004580690

CARVALHO DOS SANTOS & CIPRIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 959/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504100092;
data: 040618.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004580682

ORTOGÂNDARA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ORTOPÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1399/020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506111873;
data: 040618.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004580674

SANTOS, FERREIRA & REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1315/010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505631210;
data: 040618.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004580666

ROSETE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1082/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504526693;
data: 040618.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004580658

ISABEL OLIVEIRA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1354/011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505870487;
data: 040618.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004580640

METALCARLOS � SERRALHARIA CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1335/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505777061;
data: 040618.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade identificada
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004580631

GONÇALVES SILVA & SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1624/
040623; identificação de pessoa colectiva n.º 507029186 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040623.

Certifico que, entre Amílcar Gonçalves da Silva, e Sérgio Bernardo
da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonçalves Silva & Sérgio, L.da, e
tem a sua sede na Rua Nova, 10, lugar de Póvoa do Bispo, freguesia
de Ourentã, concelho de Cantanhede.

2 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de pirotecnia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 7500 euros, pertencente ao sócio
Amílcar Gonçalves da Silva; e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio
Sérgio Bernardo Gonçalves da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o sócio Amílcar Gonçalves da Silva.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.
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ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2004581824

COIMBRA

FARBEIRA � COOPERATIVA DE FARMACÊUTICOS
DO CENTRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500349142; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8;
números e datas das apresentações: 3 e 4/020308 e 6, 7 e 8/020723.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foram altera-
dos os estatutos nos seus artigos 3.º; 4.º, n.º 2; 5.º; 6.º, § 3.º; 7.º, § 1.º;
13, § 1.º a 3.º; 20.º, § 2.º; 21.º, § 1.º e 29.º, § 8.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A Farbeira é uma Cooperativa do ramo da comercialização e
tem por objecto:

a) Adquirir e armazenar para fornecer aos cooperadores todos os
artigos comercializados pelas farmácias;

b) Montar, adquirir ou tomar posição em laboratórios, quer de aná-
lises químico-biológicas, quer de produção industrial de medicamentos,
ou em outras empresas relacionadas com o comércio farmacêutico;

c) Contratar representações, importações ou agenciamentos de
medicamentos, produtos químicos, dietéticos, cosméticos e outros, bem
como aparelhagem utilizada no sector farmacêutico, para aquisição
ou utilização pelos seus membros;

d) Concorrer, por todos os meios ao seu alcance, para o aperfeiço-
amento da administração e rentabilidade das farmácias dos seus asso-
ciados, através, designadamente, da instalação de centros de cálculo,
consultadoria especializada e serviços técnicos comuns;

e) Fomentar, por todos os meios legais, a promoção e o prestígio
da actividade farmacêutica;

f) Promover o desenvolvimento sócio-profissional dos seus
cooperadores;

g) Desenvolver acções de cooperação e assistência económica e
social entre associados e colaboradores.

2 � As actividades antes mencionadas podem ser exercidas isola-
damente ou em conjunto com outras cooperativas similares.

3 � Subsidiariamente ao ramo da comercialização, que constitui o
objecto principal da sua actividade, poderá a Cooperativa desenvol-
ver actividades próprias de outros ramos, desde que essas actividades
se destinem à satisfação das necessidades dos seus associados.

ARTIGO 4.º

2 � Os títulos devem conter as menções referidas no n.º 2 do ar-
tigo 20.º, do Código Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 51/96, de 7 de
Setembro.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 78 400 000$, calculado com referência
ao dia 31 de Dezembro de 1996, e acha-se igualmente subscrito. A
realização do capital poderá ser efectuada no prazo máximo de cinco
anos, sem prejuízo do disposto no artigo 21.º do Código Cooperati-
vo, na redacção introduzida pela Lei n.º 51/96, de 7 de Setembro e
nas condições fixadas no Regulamento Interno da Cooperativa.

2 � A Cooperativa poderá emitir títulos de investimento, medi-
ante decisão da assembleia geral, que fixará a taxa de juro e as demais
condições de emissão, bem como os respectivos objectivos e as con-
dições de harmonia com as quais a Direcção poderá utilizar o seu
produto.

3 � Os títulos de investimento, que são nominativos e transmis-
síveis, poderão ser subscritos por pessoas singulares ou colectivas, que
não sejam membros da Cooperativa, se a assembleia geral assim o

decidir, mas os membros da Cooperativa têm direito de preferência
na subscrição de títulos de investimento convertíveis. Os títulos de
investimento não atribuem a qualidade de membro da Cooperativa a
quem a não tiver.

4 � Cabe à assembleia geral decidir se nela podem participar,
embora sem direito a voto, os subscritores de títulos de investimento
que não sejam membros da Cooperativa.

ARTIGO 6.º

3 � As transmissões inter vivos ou mortis causa, operam-se nos
termos previstos no Código Cooperativo.

ARTIGO 7.º

1 � Podem ser membros da Cooperativa, os farmacêuticos pro-
prietários de farmácias, bem como sociedades de farmacêuticos pro-
prietárias de farmácias, que o solicitem por escrito e sejam aceites
pela Direcção.

ARTIGO 13.º

1 � Os membros da Cooperativa podem ser excluídos por delibe-
ração da assembleia geral. A exclusão terá de ser fundada em violação
grave e culposa do Código Cooperativo, da legislação complementar
aplicável ao respectivo ramo do sector cooperativo, dos estatutos da
Cooperativa ou do seu Regulamento Interno.

2 � Podem ainda ser excluídos, mediante decisão da assembleia
geral, os cooperadores que:

a) Sejam inibidos da livre disposição dos seus bens;
b) Prestem falsas declarações com o fim de beneficiar outrém,

estranho à Cooperativa, em prejuízo desta;
c) Não sejam admitidos como tal após a transmissão da proprieda-

de da farmácia;
d) Não exerçam a faculdade prevista no § 2.º, do artigo 6.º, no

prazo de um ano, a contar da transmissão, salvo motivo de força
maior.

3 � A aplicação de sanções aos cooperadores por violação dos
deveres constantes dos presentes estatutos, do Regulamento Interno
e da Lei, é disciplinada pelo Regulamento Intermo da Cooperativa e
pela Lei.

ARTIGO 20.º

2 � São nulas as deliberações tomadas sobre matérias estranhas à
ordem do dia, a não ser que todos os cooperadores estejam presentes
e aprovem a inclusão de novas matérias na ordem do dia.

ARTIGO 21.º

1 � É admitido o voto por representação; devendo o mandato,
apenas atribuível a outro cooperador ou familiar maior do mandante
que com ele coabite, constar de documento escrito, dirigido ao presi-
dente da mesa da assembleia geral, com a assinatura reconhecida nos
termos legais.

ARTIGO 29.º

8 � Os elementos do conselho consultivo não poderão ser reeleitos
mais do que uma vez.

Mais certifico que, os estatutos foram remodelados totalmente, pelo
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A Farbeira, constituída por escritura de 12 de Outubro de 1973, no
1.º Cartório Notarial de Coimbra, com alteração parcial constante da
escritura de 28 de Março de 1978, do 2.º Cartório da Secretaria
Notarial de Coimbra, continua a sua existência jurídica sob a denomi-
nação FARBEIRA � Cooperativa de Farmacêuticos do Centro, C. R.
L., passando a reger-se pelos presentes estatutos, parcialmente alte-
rados, e pelo Regulamento Interno aprovado em assembleia geral,
realizada em 28 de Dezembro de 1996.

ARTIGO 2.º

1 � A Farbeira, tem a sua sede na Estrada de Eiras, da freguesia de
Eiras e concelho de Coimbra.

2 � A direcção pode criar depósitos em qualquer localidade do País,
após aprovação da assembleia geral, que deliberará sob proposta da
direcção, a qual será acompanhada de estudo, ou estudos económicos
de viabilidade do depósito ou depósitos cuja criação for proposta.

3 � A sede da Cooperativa poderá ser transferida para outra loca-
lidade do território nacional, mediante proposta da direcção, aprova-
da em assembleia geral com maioria qualificada de, pelo menos, dois
terços dos votos expressos.
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ARTIGO 3.º

1 � A Farbeira, é uma Cooperativa do ramo da comercialização e
tem por objecto:

a) Adquirir e armazenar para fornecer aos cooperadores todos os
artigos comercializados pelas farmácias;

b) Montar, adquirir ou tomar posição em laboratórios, quer de
análises químico-biológicas, quer de produção industrial de medicamen-
tos, em outras empresas relacionados com o comércio farmacêutico;

c) Contratar representações, importações ou agenciamentos de
medicamentos, produtos químicos, dietéticos, cosméticos e outros, bem
como aparelhagem utilizada no sector farmacêutico, para aquisição
ou utilização pelos seus membros;

d) Concorrer, por todos os meios ao seu alcance, para o aperfei-
çoamento da administração e rentabilidade das farmácias dos seus as-
sociados, através, designadamente, da instalação de centros de cál-
culo, consultadoria especializada e serviços técnicos comuns;

e) Fomentar, por todos os meios legais a promoção e o prestígio
da actividade farmacêutica;

f) Promover o desenvolvimento sócio-profissional dos seus
cooperadores;

g) Desenvolver acções de cooperação e assistência económica e
social entre associados e colaboradores.

2 � As actividades antes mencionadas podem ser exercidas isola-
damente ou em conjunto com outras cooperativas similares.

3 � Subsidiariamente ao ramo da comercialização que constitui o
objecto principal da sua actividade, poderá a Cooperativa desenvol-
ver actividades próprias de outros ramos, desde que essas actividades
se destinem à satisfação das necessidades dos seus associados.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, ilimitado e variável, não inferior porém a
5000 euros, é representado por títulos nominativos de 10, 20 e 100 tí-
tulos, de 5 euros cada.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 391 057,55 euros, está integralmente
realizado em dinheiro, calculado com referência ao dia 31 de Dezem-
bro de 1996 e acha-se igualmente subscrito. A realização do capital
poderá ser efectuada no prazo máximo de cinco anos, sem prejuízo
do disposto no artigo 21.º do Código Cooperativo, na redacção
introduzida pela Lei n.º 51/96, de 7 de Setembro e nas condições fi-
xadas no Regulamento Interno da Cooperativa.

2 � A Cooperativa poderá ainda emitir títulos de investimento,
mediante decisão da assembleia geral, que fixará a taxa de juro e as
demais condições de emissão, bem como os respectivos objectivos e
as condições de harmonia com as quais a direcção poderá utilizar o
seu produto.

3 � Os títulos de investimento que são nominativos e
transmissíveis, poderão ser subscritos por pessoas singulares ou colec-
tivas, que não sejam membros da Cooperativa, se a assembleia geral
assim o decidir, mas os membros da Cooperativa têm direito de pre-
ferência na substituição de títulos de investimento convertíveis. Os
tútulos de investimento não atribuem a qualidade de membro da Co-
operativa a quem a não a tiver.

4 � Cabe à assembleia geral decidir se nela podem participar,
embora sem direito a voto, os subscritores de título de investimento
que não sejam membros da Cooperativa.

ARTIGO 6.º

1 � Os títulos de capital só serão transmissíveis, por acto inter
vivos ou mortis causa, conjuntamente com a farmácia, desde que o
adquirente ou o sucessor reúna as condições de admissão
estatutariamente exigidas, e sejam admitidos pela Direcção.

2 � Os cooperadores poderão transferir integralmente os seus tí-
tulos de capital, bem como os demais direitos de que sejam titulares,
e ainda as respectivas obrigações perante a Cooperativa, para outra
farmácia de que venham a ser proprietários.

3 � As transmissões inter vivos ou mortis causa, operam-se nos
termos previstos no Código Cooperativo.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores, seus direitos e deveres

ARTIGO 7.º

1 � Podem ser membros da Cooperativa os farmacêuticos proprietá-
rios de farmácias, bem como sociedades de farmacêuticos proprietá-

rias de farmácias, que o solicitem por escrito e sejam aceites pela
Direcção.

2 � Da decisão da Direcção cabe recurso para a primeira assembleia
geral que se realize após a referida decisão.

3 � A iniciativa do recurso é facultada, quer ao interessado, quer
aos proponentes, quer a, pelo menos, três outros cooperadores.

4 � O prazo para interposição de recurso é de 20 dias úteis, con-
tados a partir da notificação da decisão aos cooperadores.

5 � A assembleia geral, por proposta da Direcção, poderá procla-
mar como membros honorários pessoas singulares ou colectivas que,
independentemente da sua condição de cooperadores efectivos, se
tornem merecedores de tal distinção em virtude da relevância dos
serviços prestados à Cooperativa.

ARTIGO 8.º

São nomeadamente direitos dos cooperadores:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentar propostas, discutir

e votar os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Cooperativa;
c) Examinar a escrita e as contas da Cooperativa, no período com-

preendido entre a data da convocatória da assembleia geral destinada
à aprovação e a data da sua realização;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos fixados
nos presentes estatutos;

e) Usufruir de todos os benefícios e regalias conferidas pela Coope-
rativa, sem prejuízo, porém, do preceituado do artigo 26.º do Regula-
mento Intermo, no que respeita às distribuições domiciliárias;

f) Solicitar a sua demissão.

ARTIGO 9.º

São deveres dos cooperadores:
a) Observar e fazer respeitar os princípios Cooperativos, as Leis,

os Estatutos e o Regulamento Interno;
b) Tomar parte nas assembleias gerais;
c) Acatar as deliberações dos órgãos sociais;
d) Participar em geral, nas actividades da Cooperativa e prestar a

colaboração ou desempenhar as tarefas que lhes forem atribuídas pela
direcção ou pela assembleia geral;

e) Aceitar e exercer com diligência e zelo os cargos sociais para
que tenham sido eleitos;

f) Efectuar os pagamentos previstos nos presentes estatutos.

ARTIGO 10.º

Constituem motivo justificado de escusa do desempenho de cargos
sociais e da realização da cooperação e das tarefas mencionadas na
alínea d) do artigo anterior, as circunstâncias seguintes:

a) Razões relevantes e atendíveis de saúde;
b) Ausências habituais e frequentes que não confiram justificada-

mente ao cooperador a possibilidade do desempenho eficiente das
tarefas que lhe tenham sido atribuídas.

ARTIGO 11.º

1 � A qualidade de membro da Cooperativa pode ser perdida por
demissão, exclusão ou falecimento, sem prejuízo nesta hipótese, do
preceituado nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 6.º dos presentes estatutos.

2 � No caso de sociedades, aquela qualidade perde-se por dissolu-
ção, cisão, fusão e transformação, sem prejuízo do disposto no arti-
go 6.º dos presentes estatutos.

3 � Aos membros que perderem essa qualidade será restituído, no
prazo máximo de um ano, o valor nominal dos títulos de capital re-
alizado, assim como os excedentes e os juros a que tiver direito, re-
lativamente ao último exercício social, até ao montante da demissão
ou da exclusão.

ARTIGO 12.º

1 � Os membros da Cooperativa podem solicitar a sua demissão,
apresentando o pedido por escrito à Direcção, com a antecedência
mínima de seis meses, sem prejuízo da responsabilidade pelo cumpri-
mento das suas obrigações como membro da Cooperativa.

2 � Aos membros que se demitirem é aplicável o disposto no § 3.º
do artigo anterior.

ARTIGO 13.º

1 � Os membros da Cooperativa podem ser excluídos por delibe-
ração da assembleia geral. A exclusão terá de ser fundada em violação
grave e culposa do Código Cooperativo, da legislação complementar
aplicável ao respectivo ramo do sector cooperativo, dos estatutos da
Cooperativa ou do seu Regulamento Interno.
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2 � Podem ainda ser excluídos, mediante decisão da assembleia
geral, os cooperadores que:

a) Sejam inibidos da livre disposição dos seus bens;
b) Prestem falsas declarações com o fim de beneficiar outrém,

estranho à Cooperativa, em prejuízo desta;
c) Não sejam admitidos como tal após a transmissão da proprieda-

de da farmácia;
d) Não exerçam a faculdade prevista no § 2.º do artigo 6.º, no prazo

de um ano, a contar da transmissão, salvo motivo de força maior.
3 � A aplicação de sanções aos cooperadores por violação dos

deveres constantes dos presentes Estatutos, do Regulamento Interno
e da Lei, é disciplinada pelo Regulamento Interno da Cooperativa e
pela Lei.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

ARTIGO 14.º

Os órgãos sociais da Cooperativa são a assembleia geral, a direc-
ção, o conselho fiscal e o conselho consultivo.

§ único. A direcção poderá deliberar a constituição de comissões
especiais para o desempenho de tarefas determinadas.

ARTIGO 15.º

1 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos, de entre os
cooperadores, por um período de três anos, podendo ser reeleitos mais
que uma vez, sem prejuízo do disposto no n.º 8 do artigo 29.º

2 � Os titulares dos órgãos sociais devem manter-se nos seus car-
gos, em pleno exercício de funções, até à eleição e posse dos novos
membros ou da sua recondução, ainda que o período de duração dos
respectivos mandatos seja excedido.

ARTIGO 16.º

1 � Todos os órgãos sociais da Cooperativa terão um presidente,
com voto de qualidade e, pelo menos, um secretário.

2 � As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria sim-
ples, sempre que a lei ou os estatutos não exijam maioria qualificada.

3 � Será sempre lavrada acta das reuniões de qualquer órgão social
da Cooperativa, a qual é obrigatoriamente assinada por quem exercer
as funções de presidente e secretário.

4 � Os titulares dos órgãos sociais serão ou não remunerados, de
acordo com as decisões da assembleia geral.

CAPÍTULO V

Da assembleia geral

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral, constituída por todos os cooperadores no
pleno gozo dos seus direitos sociais, é o órgão supremo da Coopera-
tiva e reunirá ordinariamente duas vezes por ano, uma até 31 de Março,
para apreciação e votação do balanço, relatório e contas da direcção
e parecer do conselho fiscal, e outra, até 31 de Dezembro, para apre-
ciação e votação do orçamento e plano de actividades e parecer do
conselho fiscal para o exercício seguinte.

2 � A assembleia geral extraordinária poderá ser convocada nos
termos previstos no Código Cooperativo.

ARTIGO 18.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e por dois secretários, dos quais um efectivo e
outro suplente.

2 � Ao presidente da mesa da assembleia geral ou ao vice-presi-
dente, nas faltas ou impedimentos daquele, incumbirá convocar e
presidir à assembleia e dirigir o seu funcionamento.

3 � Ao secretário efectivo, que será substituído nas suas faltas ou
impedimentos pelo suplente, competirá elaborar o expediente da
assembleia e proceder à redacção das actas das sessões.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral é convocada com a antecedência mínima
de 15 dias, pelo presidente da mesa.

2 � A convocatória deverá ser publicada num dos Diários do Dis-
trito da sede da Cooperativa, ou na sua falta, em qualquer outra publi-
cação do Distrito, e compreenderá a ordem de trabalhos da assembleia,
bem como o dia, hora e local da reunião.

3 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente ou representada mais de metade dos cooperadores
com direito a voto.

4 � Se à hora marcada não se verificar o número de presenças
previsto no número anterior, a assembleia reunirá meia hora mais
tarde, com qualquer número.

ARTIGO 20.º

1 � São da competência exclusiva da assembleia geral as delibera-
ções sobre as matérias previstas na lei e nos presentes estatutos, bem
como funcionar como instância de recurso em relação às deliberações
da direcção.

2 � São nulas as deliberações tomadas sobre matérias estranhas à
ordem do dia, a não ser que todos os cooperadores estejam presentes
e aprovem a inclusão de novas matérias na ordem do dia.

ARTIGO 21.º

1 � É admitido o voto por representação; devendo o mandato,
apenas distribuível a outro cooperador ou familiar maior do mandan-
te que com ele coabite, constar de documento escrito, dirigido ao
presidente da mesa da assembleia geral, com a assinatura do mandan-
te reconhecida nos termos legais.

2 � Cada cooperador poderá representar apenas um outro mem-
bro da Cooperativa.

3 � As sociedades, membros da Cooperativa, far-se-ão represen-
tar por um sócio com poderes bastantes comprovados através de
documento emitido pela sociedade, assinado pelos gerentes que se-
gundo os respectivos estatutos a obrigam.

CAPÍTULO VI

Da direcção

ARTIGO 22.º

1 � A administração da Cooperativa é confiada a uma direcção
constituída por cinco membros efectivos e três suplentes, eleitos pela
assembleia geral para os cargos de presidente, tesoureiro e secretário,
sendo os restantes vogais.

2 � No impedimento de qualquer dos membros efectivos a substi-
tuição será efectuada pelos membros suplentes por ordem da sua co-
locação na lista eleita.

3 � Os membros suplentes poderão assistir e participar nas reu-
niões da direcção, sem direito a voto.

4 � Junto da direcção terá assento um representante de cada de-
pósito, eleito trienalmente pela assembleia geral, juntamente com os
órgãos sociais.

5 � Além do representante efectivo será também eleito um su-
plente, que o substituirá nas suas faltas ou impedimentos.

6 � O representante efectivo não terá direito a voto, mas poderá
pronunciar-se sobre os assuntos específicos dos depósitos.

7 � O Regulamento Interno preverá e disciplinará a existência de
delegados da Cooperativa.

ARTIGO 23.º

À direcção compete, além das atribuições gerais da lei e destes es-
tatutos, designadamente, o seguinte:

1 � Gerir e administrar a Cooperativa e praticar tudo quanto ne-
cessário for para a consecução dos fins estatutários, compreendidos
na lei e no objecto social.

2 � Representar a Cooperativa, em juízo e fora dele, activa e
passivamente.

3 � Adquirir, alienar ou obrigar quaisquer bens imóveis ou direitos,
tomar e dar de arrendamento quaisquer bens da mesma natureza quan-
do, num caso ou noutro, o entender conveniente para os interesses
da Cooperativa, mediante parecer do conselho fiscal e decisão da
assembleia geral.

4 � Propor e fazer seguir quaisquer acções judiciais e delas desistir,
transigir ou comprometer-se em soluções arbitrais.

5 � Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários,
bem como as deliberações da assembleia geral.

6 � Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da Co-
operativa.

7 � Elaborar e submeter atempadamente ao parecer do conselho
fiscal e à aprovação da assembleia geral, o balanço, o relatório de
contas de exercício, bem como o orçamento e o plano de actividades
para o ano seguinte.

8 � Executar o plano de actividades anual.
9 � Convocar o conselho consultivo e solicitar o seu parecer sem-

pre que o entenda, e obrigatoriamente, para defesa dos superiores
interesses da Cooperativa, ou quando a relevância das decisões a adop-
tar o justifique.
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ARTIGO 24.º

A Cooperativa obriga-se com a assinatura de dois directores,
excepto nos actos de mero expediente, em que bastará a assinatura de
apenas um.

§ único. Considera-se de mero expediente o endosso aposto em
cheques, outros títulos de crédito ou vales do correio, para crédito das
contas bancárias da Cooperativa.

CAPÍTULO VII

Do conselho fiscal

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal é o órgão de controle e fiscalização da Coopera-
tiva, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Verificar, quando entenda necessário, o saldo de caixa e a exis-
tência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

b) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório, contas de exercício,
o orçamento e o plano de actividade para o ano seguinte;

c) Requerer ao respectivo presidente a convocação extraordinária
da assembleia geral quando a situação ou os superiores interesses da
Cooperativa o justifiquem;

d) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.

ARTIGO 26.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros efectivos e
dois suplentes, sendo um presidente e os restantes vogais.

2 � O conselho fiscal poderá ser assessorado por um ou mais re-
visores oficiais de contas ou por uma Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

ARTIGO 27.º

Os membros do conselho fiscal podem assistir por direito próprio
às reuniões da direcção com direito a intervenção, mas sem direito de
voto.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

CAPÍTULO VIII

Do conselho consultivo

ARTIGO 29.º

1 � O conselho consultivo é o órgão auxiliar da direcção, compe-
tindo-lhe nomeadamente, pronunciar-se ou dar parecer sobre os grande
problemas de interesse da Cooperativa, e ainda sobre os que, no cam-
po da saúde, surgirem na sociedade portuguesa, ou se colocarem aos
farmacêuticos em geral, sem prejuízo do disposto no artigo 3.º dos
presentes estatutos ou na lei.

2 � O conselho consultivo é constituído por três membros efec-
tivos e três suplentes dos quais um daqueles desempenhará as funções
de presidente, com voto de qualidade, outro o de secretário, e os res-
tantes o de vogais.

3 � Das reuniões do conselho consultivo será sempre lavrada acta.
4 � O conselho consultivo não poderá reunir com menos de me-

tade dos seus membros efectivos.
5 � O conselho consultivo é eleito trienalmente por votação se-

creta, na assembleia geral, que eleger os restantes órgãos sociais.
6 � Na eleição dos membros do conselho consultivo, poderão votar

tanto os sócios efectivos, como os honorários.
7 � Os membros do conselho consultivo não receberão qualquer

remuneração ou compensação pelo desempenho das suas funções.
8 � Os elementos do conselho consultivo não poderão ser reeleitos,

mais do que uma vez.

CAPÍTULO IX

Da responsabilidade dos órgãos sociais

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais da Cooperativa não podem, sem
autorização da assembleia geral, desempenhar quaisquer actividades idên-
ticas ou similares, nem fazer parte dos respectivos corpos sociais.

ARTIGO 31.º

Os directores ou outros mandatários que hajam violado a lei, os
estatutos ou as deliberações da assembleia geral ou deixado de exercer

fielmente o seu mandato, são responsáveis pessoal e solidariamente
perante a Cooperativa.

ARTIGO 32.º

Os membros do conselho fiscal são responsáveis perante a Coope-
rativa nos termos do disposto no artigo 65.º do Código Cooperativo,
sempre que se não tenham oposto oportunamente aos actos dos di-
rectores e outros mandatários, salvo o disposto no artigo 67.º do mesmo
diploma.

CAPÍTULO X

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 33.º

A dissolução e liquidação da Cooperativa proceder-se-á nos casos e
pela forma prevista no Código Cooperativo.

ARTIGO 34.º

1 � A liquidação será efectuada por uma comissão liquidatária,
composta por três membros eleitos pela assembleia geral de entre os
cooperadores.

2 � O montante das reservas não obrigatórias poderá ser distribuído
pelos cooperadores proporcionalmente às operações económicas re-
alizadas com a Cooperativa durante os cinco anos anteriores à disso-
lução.

CAPÍTULO XI
ARTIGO 35.º

Nos casos omissos aplicar-se-á o Código Cooperativo e demais
legislação.

ARTIGO 36.º

Para todas as questões emergentes dos presentes estatutos é fixado
o foro da Comarca de Coimbra, com exclusão de qualquer outro.

Mais certifico que, para o triénio de 2001-2003, foram eleitos os
membros dos órgãos sociais.

Direcção: efectivos:
Presidente: Luís Miguel de Figueiredo Silvestre.
Tesoureiro: António Álvaro Feliz Santos e Silva.
Secretária: Maria Isabel Laranjeira Faria Pais.
Vogais: Maria Isabel Belchior, e José Manuel Almeida Sousa.
Suplentes: 
Presidente: Margarida Nogueira Brenha.
Tesoureira: Lídia Correia Gonçalves.
Secretário: António Afonso Oliveira Ramos.
Conselho fiscal: efectivos:
Presidente: Lucília Manuela Oliveira Ribeiro Simões.
Vogais: Maria de Lurdes de Oliveira Cardoso Quadros, e Marina dos

Santos Pinto Leal.
Suplentes:
Presidente: Carlos Manuel Oliveira Pedreiro.
Elizabete Alves Lopes Baptista.
Data da deliberação: 31 de Março de 2001.

Mais certifico que, em 31 de Outubro de 2003, José Manuel Almeida
Sousa, cessou as suas funções de vogal da direcção, por renúncia.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000249714

LOUSÃ

CHECKINVESTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 926/
040203; identificação de pessoa colectiva n.º 505249057;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 5; números e datas
das apresentações: 1/040517 e 1/040618.

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

Designação dos órgãos sociais.
Administradora única: Ana Paula dos Santos Batista.
Fiscal único efectivo: Α. Gonçalves Monteiro & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Avenida de Óscar Monteiro
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Torres, 18, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa, representada por António
Gonçalves Monteiro.

Suplente: MOORE � Stephens & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, S. A, Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54,
10.º, Lisboa, representada por João José Lopes da silva.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.
Data da deliberação: 20 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005590126

MIRA

VERDADE � AGÊNCIA DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 447/040624;
identificação de pessoa colectiva n.º 507005414 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040624.

Certifico que, José Carlos Dias Verdade, solteiro, maior, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VERDADE � Agência de Me-
diação de Seguros, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr.
António José Almeida, 32, rés-do-chão, freguesia e concelho de Mira.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: mediação de seguros.
2 � A sociedade poderá adquirir livremente, participações como

sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
do gerente o sócio.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhes exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000 euros, desde que aprovados e deliberados em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002987858

PENELA

JOSÉ SIMÕES & COSTA, TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 183/
20010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505491893.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício do ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 2001795130

ÉVORA
MONTEMOR-O-NOVO

AUTO TÁXIS PEREIRA & ESPOSA, L.DA

Sede: Bairro Fonte de Torres, Rua de Abel Salazar, lote 28,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 891/20010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505415240;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20040514.

Certifico que, por escritura lavrada a fls. 95 v.o do livro n.º 138-E,
datada de 25 de Maio de 2004, do Cartório Notarial de Montemor-o-
-Novo, foi feita a dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade supra identificada.

Data da aprovação das contas: 25 de Maio de 2004.

14 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 3000147890

TÁXIS TRÊS CASTELOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 9, freguesia de Nossa Senhora
da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 902/20010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505462222;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040611.

Certifico que, por escritura lavrada a fls. 13 v.o do livro n.º 139-E,
datada de 27 de Maio de 2004, do Cartório Notarial de Montemor-o-
-Novo, foi feita a dissolução e encerramento da liquidação na socie-
dade supra identificada.

Data da aprovação das contas: 27 de Maio de 2004.

11 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 3000147893

TÁXIS BILRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vivenda Bilro, São Mateus,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 916/20010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505620197;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040611.

Certifico que, por escritura lavrada de fls. 100 a fls. 102 v.o do li-
vro n.º 138-E, e livro n.º 139-E, datada de 26 de Maio de 2004, do
Cartório Notarial de Montemor-o-Novo, foi feita a dissolução e en-
cerramento da liquidação na sociedade supra identificada.

Data da aprovação das contas: 26 de Maio de 2004.

11 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 3000147895

TÁXISIMOR � TRANSPORTE EM TÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio do Reguengo, São Mateus,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 903/20010601; identificação de pessoa colectiva
n.º 505482584; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20010601.
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Certifico que, por escritura lavrada a fls. 26 do livro n.º 139-E,
datada de 28 de Maio de 2004, do Cartório Notarial de Montemor-o-
-Novo, foi feita a dissolução e encerramento da liquidação na socie-
dade supra identificada.

Data da aprovação das contas: 28 de Maio de 2004.

11 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 3000147898

PORTEL

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DAS DÚVIDAS, L.DA

Sede: Herdade do Vale das Dúvidas, Santana, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 24/
901217; identificação de pessoa colectiva n.º 502463961; data do
depósito: 20040630.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos respeitantes ao registo de prestação de contas
referente ao exercício do ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 2001791488

CLÍNICA DENTÁRIA MOURA RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Forças Armadas, 10, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 158/
030317; identificação de pessoa colectiva n.º 506515974; data do
depósito: 20040630.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que, foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos respeitantes ao registo de prestação de contas
referente ao exercício do ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 2001791496

VIANA DO ALENTEJO

MULTIAL � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 178/001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505132630;
data da entrega para o depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em exercício, Alice
da Conceição Pinto Lopes Grilo. 2005810320

CMV � CENTRO MÉDICO DE VIANA DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 147/990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504368044;
data da entrega para o depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em exercício, Alice
da Conceição Pinto Lopes Grilo. 2001895518

CLÍNICA DENTÁRIA VI.ANA CARRAMASCHI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 189/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505797461;
data da entrega para o depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante em exercício, Alice
da Conceição Pinto Lopes Grilo. 2001895305

FARO
ALBUFEIRA

TERRAPIN � ACTIVIDADES DE APOIO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3110/
20040624; identificação de pessoa colectiva n.º 506920429; ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 22 e
23/20040624.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva, a escri-
tura lavrada em 15 de Abril de 2004, a fls. 138, do livro n.º 365-M,
no 21.º Cartório Notarial de Lisboa, pela qual foi constituída a soci-
edade em epígrafe, e que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação TERRAPIN � Actividades de
Apoio Turístico, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de
apoio turístico.

2 � Mediante deliberação dos sócios, pode a sociedade adquirir
participações em sociedades por quotas ou anónimas, com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede social em Casa de Barca, Caixa
Postal n.º 112-A, Estrada de Vale de Parra, Vale Rabelho, freguesia e
concelho de Albufeira.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, assim como criar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas de representação, sem necessidade de con-
sentimento de qualquer outro órgão.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencendo uma à sócia Karen Elizabeth Lippitt, e outra ao sócio
John Patrick Wrigley.

2 � Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, nos termos e condições que forem estabelecidos em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende da autorização escrita

da sociedade.
3 � Para efeitos do disposto no número anterior, o sócio que

pretenda ceder a sua quota notificará, por escrito, a sociedade da sua
intenção, mencionando e identificando o respectivo cessionário, bem
como o preço ajustado, o modo como ele será satisfeito e as demais
condições estabelecidas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete a um ou
mais gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 7.º

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

a) Se a mesma quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, de al-
gum modo, envolvida em qualquer processo judicial onde possa vir a
ser alienada coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais, nomeadamente os que afectem os interesses patrimoniais,
comerciais e financeiros da sociedade, ou ponham em risco a sua
imagem, crédito ou solvabilidade;

c) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no artigo 5.º;
d) Morte, falência ou insolvência do sócio.
2 � A amortização será deliberada no prazo de 90 dias, contados

da data da verificação de qualquer dos factos que lhe derem causa ou
do seu conhecimento pela sociedade.

Certifico ainda que, na referida escritura, foi nomeada gerente da
referida sociedade, Linda Mary Savage da Cruz, casada, Casa de Bar-
ca, Estrada de Vale Parra, Vale Rabelho, Albufeira.

Data: 15 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003738738

CERRO GRANDE � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 189/
850502; identificação de pessoa colectiva n.º 500522707; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 20/20040624.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe, a acta n.º 47, elaborada em 30 de Abril de 2004,
com a nomeação do conselho fiscal.

Fiscal único: José António de Castro Jorge Ramalhete.
Fiscal único suplente: Carlos Manuel Moreira e Ferreira.
Prazo: 2004.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2004.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003738720

AUTO FIRME, AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 34/
840618; identificação de pessoa colectiva n.º 500034915;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 15 e 16/20040624.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe, a escritura lavrada em 23 de Junho de 2004, a
fls. 9, do livro n.º 164-A, no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, pela qual, Eduardo Henrique de
Macedo Vieira, e Álvaro Joaquim de Macedo Vieira, renunciaram ao
cargo de gerentes, a partir de 23 de Junho de 2004.

Mais certifico que, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
tendo em consequência os artigos 3.º e 5.º, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
112 229,52 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 56 114,76 euros, pertencente ao sócio Aníbal da Concei-
ção Caetano; e duas nos valores nominais de 28 057,38 euros cada,
ambas pertencentes à sócia, Papelaria e Livraria Cerro, L.da

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até dez vezes o valor nominal de cada quota, se o desen-
volvimento da sociedade assim o exigir.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, pertence ao sócio Aníbal da Conceição
Caetano, que se mantém na gerência, e à não sócia Maria de Jesus

Vieira Pereira Caetano, que desde já fica nomeada gerente, sendo su-
ficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

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

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2005370215

P. A. J., COMÉRCIO MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2942/
20030909; identificação de pessoa colectiva n.º 506457567;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/20040624.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe, a escritura lavrada em 9 de Junho de 2004, a fls. 83,
do livro n.º 162-A, do Cartório Notarial do Centro de Fomalidades
das Empresas de Loulé, pela qual, Julie Aann Griffiths, cessou as suas
funções de gerente, por renúncia, a partir de 9 de Junho de 2004.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003615954

PAPELARIA E LIVRARIA CERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 36/
810619; identificação de pessoa colectiva n.º 500617163; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 17/20040624.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva, a escri-
tura lavrada em 23 de Junho de 2004, a fls. 8, do livro n.º 164-A, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
pela qual resolvem aditar ao pacto social um novo artigo, o artigo 8.º,
o qual passará a ter a seguinte redacção:

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.

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

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003738800

FARIAS & MEALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1863/
980529; identificação de pessoa colectiva n.º 504151746;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 6 e inscrição n.º 8; números e datas das apresentações: 3,
6 e 8/20040618 e 27/20040624.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva, a escri-
tura lavrada em 2 de Junho de 2004, a fls. 120, do livro n.º 161-A,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
pela qual:

Graciano Manuel de Sousa Farias, e José Santos Mealha, renuncia-
ram à gerência, a partir de 2 de Junho de 2004.

Alberto Esteves do Rego Saraiva, e Paula Maria Melo Moreira
Saraiva, foram nomeados para o cargo de gerentes.

Data: 2 de Junho de 2004.

Alteram o artigo 3.º do contrato, passando a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Alberto Esteves do Rego



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 190 � 13 de Agosto de 2004 18 192-(57)

Saraiva; e duas nos valores nominais de 1250 euros cada, pertencen-
do cada uma delas a cada um dos sócios, Paula Maria Melo Moreira,
e Emanuel Miguel Saraiva.

O texto actualizado do contrato, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003738746

CASTRO MARIM

FERNANDO ESPERANÇA AGOSTINHO & FILHOS, L.DA

Sede: Montinho da Aroeira, freguesia de Altura,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 146/000920; identificação de pessoa colectiva n.º 505003147.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004240725

AUTO SEASON � RENT A CAR, L.DA

Sede: Loteamento Irmãs Luís Bote, loja 2-E, Alagoa,
freguesia de Altura, concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 215/021210; identificação de pessoa colectiva n.º 506392201.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004240695

CASAS E PALÁCIOS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Urbanização Real Village, lote 132, Praia Verde,
freguesia e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 238/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504541960.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004240717

REAL INFANTE � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, Vale da Velha, freguesia de Altura,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 114/980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504112767.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004240709

CLINIMARIM � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA
DE CASTRO MARIM, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio do Vinagre, lote 2, rés-do-chão, frente-poente,
freguesia e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 148/001026; identificação de pessoa colectiva n.º 505175762.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004240750

FRUTIGILÃO � FRUTOS SECOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 75, freguesia e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 245/040608; identificação de pessoa colectiva n.º 506093875.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

21 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gon-
çalves da Conceição. 2004240563

FARO

CONSTRUDESIGN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sítio do Canal, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3126/
940517; identificação de pessoa colectiva n.º 503225690;
data: 20040618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081721

DR. SANJIVA CACODCAR, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 7, 7.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4560/
20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505894190;
data: 20040618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081730

OLIVEIRA E COSME � SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Horta do Ferragial, Bom João, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3141/
940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503307926;
data: 20040617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081748
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CARSISTE � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, bloco AB, rés-do-chão,
loja 4, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3317/
950628; identificação de pessoa colectiva n.º 503454290;
data: 20040618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081659

A CARAVELA DE COMÉRCIO A RETALHO,
DE ARTESANATO DE LAURA & ROSA, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 23, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1900/
870212; identificação de pessoa colectiva n.º 501783105;
data: 20040618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081667

BRAND NAME � CRIAÇÃO E GESTÃO DE MARCAS, L.DA

Sede: Largo do Carmo, 77, 1.º-C, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4575/
20020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505837412;
data: 20040618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081608

AUTO MARCELINO GRELHA � SOCIEDADE
DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Sítio de Bela Curral, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3942/
990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504310690;
data: 20040611.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081640

CAIS DE ABRIGO � RESTAURANTES E BARES, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, lote 24,
6.º-AF, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3913/
990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504479603;
data: 20040618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081624

LUZ & LUZES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da República, 124, 7.º-A, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3540/
961128; identificação de pessoa colectiva n.º 503771813;
data: 20040611.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081586

EXPLICALGARVE � CENTRO DE APOIO ESCOLAR
E EXPLICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 82, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3665/
970729; identificação de pessoa colectiva n.º 503931780;
data: 20040611.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081578

STAND ARNEIRO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Arneiro, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2072/
880414; identificação de pessoa colectiva n.º 501967907;
data: 20040618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006081632

PLACOLUSA � COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 119, 6.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5117/
20040430; identificação de pessoa colectiva n.º 506840794; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20040430.

Certifico que, entre Ana Isabel Santos Anacleto, e João da Fonseca
Rodrigues, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLACOLUSA � Comércio Ma-
teriais Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ataíde de Oliveira, 119,
6.º, esquerdo, freguesia da Sé, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas e locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O capital social da sociedade consiste na comercialização, distri-
buição, importação, exportação e aplicação de materiais, máquinas e
equipamento para a construção civil. Aluguer, reparação e manuten-
ção de máquinas e equipamentos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual
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valor, cada uma no valor nominal de 2500 euros, uma pertencente
ao sócio João da Fonseca Rodrigues, e outra pertencente à sócia Ana
Isabel Soares Anacleto.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João da Fonseca
Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, mesmo
com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis espe-
ciais 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;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2006103580

MONCHIQUE

AMADO NUNES & LOURENÇO, L.DA

Sede: Rua do Porto Fundo, 21, rés-do-chão, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 60/
860611; identificação de pessoa colectiva n.º 501678263.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, em substituição le-
gal do Conservador, Paulo Sérgio Nunes Furtado. 2001001916

ANJOS � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Alto dos Anjos, Fóia, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 198/
991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504718398.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, em substituição le-
gal do Conservador, Paulo Sérgio Nunes Furtado. 2007628481

RICARDO MANUEL DA SILVA, TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Rua da Fonte Velha, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 231/
011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505789540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, em substituição le-
gal do Conservador, Paulo Sérgio Nunes Furtado. 2005476250

ALGARSPEED � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua da Ceiceira, Edifício Serra Azul, 1.º, E, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 227/
011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505745763.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, em substituição le-
gal do Conservador, Paulo Sérgio Nunes Furtado. 2001717806

JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA COSTA E COSTA, L.DA

Sede: Nave, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 139/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502737611.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2003.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, em substituição le-
gal do Conservador, Paulo Sérgio Nunes Furtado. 2003090851

SILVES

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MISANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 2000/
20040615; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040615.

Certifico que, por fotocópia de escritura de 16 de Março de 2004,
fls. 89 v.º, livro n.º 216-F, do Cartório Notarial de Silves, foi consti-
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tuída a sociedade em epígrafe, cujo sócio é Manuel Inácio Marques
dos Santos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade Agro-Pecuária
Misantos, Unipessoal, L.da, com sede no sítio do Monte Branco, fre-
guesia de São Marcos da Serra, concelho de Silves.

§ único. A gerência fica autorizada a mudar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e do mesmo modo poderá
a sociedade abrir agências, sucursais e filiais, em qualquer zona do País.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a criação de gado, comércio de cortiça e madeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, titulado por uma única quota pertencente ao sócio
Manuel Inácio Marques dos Santos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até ao
limite de 100 vezes o capital social, desde que seja deliberado em
assembleia geral convocada para o efeito, a qual fixará ainda os de-
mais termos e condições em que serão efectuados.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade até ao montan-
te máximo de 100 vezes o capital social desde que tal seja deliberado
em assembleia geral convocada para o efeito, a qual fixará ainda to-
das as condições em que os mesmos serão efectuados.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, de acordo com o que for deliberado em assembleia ge-
ral, pertence ao seu sócio, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura única do seu gerente.
3 � A sociedade poderá constituir procuradores fixando na res-

pectiva procuração os poderes e a duração do mandato.
4 � Ao gerente é expressamente proibido usar a firma social em

actos e contratos que não digam respeito aos negócios sociais, tais
como fianças, letras de favor e semelhantes.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com aviso de recepção, dirigida ao sócio, com a antecedência
mínima de 15 dias, podendo esta fazer-se representar por qualquer
pessoa.

ARTIGO 7.º

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social, que se encontra depositado no Banco
Comercial Português, S. A., agência de Castro Verde, para fazer face
às despesas com a sua constituição da sociedade, sua instalação e iní-
cio de actividade.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000041949

FRANDUR UM � GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 2001/
20040618; identificação de pessoa colectiva n.º 502938331; ins-
crição n.º 15; números e data das apresentações: 1 e 2/20040618.

Certifico que, por escritura lavrada em 19 de Maio de 2004, a
fls. 64, do livro n.º 160-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi alterado o contrato, transformada
a sociedade em sociedade anónima e nomeados os órgãos sociais da
sociedade em epígrafe tendo, em consequência, a alteração do con-
trato e o novo pacto social, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma FRANDUR UM � Gestão Mobiliária
e Imobiliária, L.da, e tem a sua sede no sítio de Vales do Algoz, fre-
guesia do Algoz, concelho de Silves.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma de seis quotas: duas, nos valo-
res nominais respectivamente de 2500 euros e 22 500 euros, ambas
pertencentes ao sócio Manuel da Conceição Ribeiro Alves Henriques;
uma, no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos
Frederico Bianchi Barata Gonçalves Pereira, e três, nos valores no-
minais de 7500 euros, cada, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios, Júlia Margarida Brito Gomes, Rui Manuel Carapeto Cuba
Martins e José Carlos Loureiro Coimbra.

Transformação

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade constituída como sociedade por quotas, continua
a sua existência como sociedade anónima a partir da presente data,
sob a denominação FRANDUR UM � Gestão Mobiliária e
Imobiliária, S. A., e tem a sua sede em Vales do Algoz, freguesia do
Algoz, concelho de Silves, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por deliberação da administração, a sede pode ser transferida
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Por deliberação da administração podem ser criadas,
transferidas ou encerradas, quer no território nacional, quer no es-
trangeiro, sucursais, filiais, agências, escritórios ou quaisquer outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é a participação e gestão de toda a
espécie de investimentos mobiliários e imobiliários, nomeadamente a
consultadoria imobiliária, participação e gestão de empreendimentos
turísticos e imobiliários, a compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim, podendo ainda arrendar e administrar imó-
veis próprios ou de terceiros, bem como exercer a indústria da cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em outras sociedades de
responsabilidade limitada, mesmo que o seu objecto seja diferente
daquele que a sociedade está exercendo, e em agrupamentos comple-
mentares de empresas, gerindo a respectiva carteira de títulos.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro, e acha-se dividido em 10 000 acções no valor nominal
de cinco euros, cada uma.

2 � As acções são ao portador ou nominativas e reciprocamente
convertíveis.

3 � Poderá haver títulos de uma, cinco, 10, 25, 50 e 100 acções.
4 � Os títulos serão assinados pelo administrador único, ou pela

aplicação da chancela do mesmo administrador único.
5 � Quando o capital social exceder o montante legalmente per-

mitido para a existência de um administrador único, os títulos serão
assinados por dois administradores, podendo uma das assinaturas ser
de chancela.

ARTIGO 5.º

Pelo prazo de cinco anos e por simples deliberação da administra-
ção, o capital poderá ser aumentado, uma ou mais vezes, por entra-
das em dinheiro, até ao limite de 2 493 989,49 euros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos e até aos limites
legais, e, bem assim, efectuar sobre elas obrigações próprias ou ope-
rações que forem legalmente permitidas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral de accionistas é constituída pelos que tive-
rem direito a, pelo menos, um voto, deliberando sobre as matérias
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que lhes sejam atribuídas por lei ou pelos presentes estatutos e sobre
as que não estejam compreendidas nas atribuições de outros órgãos, po-
dendo fazê-lo sobre as matérias de gestão, a pedido da administração.

2 � Os accionistas podem reunir-se em assembleia geral, sem ob-
servância de formalidades prévias, desde que estejam presentes todos
e todos manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e de-
libere sobre determinado assunto.

3 � Os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 8.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, designados no contrato de sociedade ou eleitos em
assembleia geral de entre accionistas ou outras pessoas.

2 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral tem a
duração de quatro anos civis, contando-se como completo o ano civil
da sua designação e é renovável.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três pri-
meiros meses de cada ano, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A assembleia geral deverá ser convocada sempre que a lei o determi-
ne, ou o administrador único, ou o fiscal único, entenderem conveniente.

3 � Quando o capital social exceder o montante legalmente per-
mitido para a existência de um administrador único ou a fiscalização
da sociedade seja exercida por um conselho fiscal, a assembleia geral
deverá ser convocada sempre que a lei o determine ou o conselho de
administração ou o conselho fiscal entenderem conveniente.

4 � A assembleia geral deve ser convocada quando o requererem um
ou mais accionistas que possuam acções correspondentes, pelo menos, a
5% do capital social.

ARTIGO 10.º

As convocatórias das assembleias gerais deverão ser publicadas com
uma antecedência mínima de um mês relativamente à data da reunião.

ARTIGO 11.º

1 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por qualquer pessoa singular com capacidade jurídica plena.

2 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue a este
até à véspera do dia designado para a reunião.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
salvo o disposto na lei comercial.

2 � A cada 50 acções corresponde um voto.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 13.º

1 � A gestão da sociedade é assegurada por um administrador úni-
co, designado no contrato de sociedade ou eleito em assembleia geral
de entre accionistas ou outras pessoas.

2 � O administrador único é designado por um período de quatro
anos civis, contando-se como completo o ano civil da sua designa-
ção, sendo reelegível.

3 � Quando o capital social exceder o montante permitido para a
adopção do regime previsto no n.º 1 anterior, a gestão da sociedade
competirá a um conselho de administração, cujos membros serão elei-
tos em assembleia geral pelo período de quatro anos civis, contando-
se como completo o ano civil da sua designação, sendo reelegíveis.

4 � O conselho de administração será composto por três membros.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral que eleja o administrador único ou o con-
selho de administração pode dispensá-los da prestação de caução.

2 � O administrador único ou o conselho de administração pode-
rão ou não ser remunerados, conforme for deliberado em assembleia
geral ou por uma comissão de accionistas para o efeito designada.

ARTIGO 15.º

1 � Compete ao administrador único ou ao conselho de adminis-
tração, além das atribuições gerais que por lei são conferidas:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações
relativos ao objecto social que não caibam na competência atribuída
a outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos, e,
bem assim comprometer-se com árbitros;

c) Adquirir, vender, trocar, hipotecar, ou por qualquer forma alienar ou
obrigar coisas móveis ou imóveis, bem como os direitos a elas inerentes;

d) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quaisquer
operações de crédito;

e) Constituir sociedades e subscrever, adquirir, onerar e alienar
participações sociais;

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

g) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos, atribuindo-lhes os poderes que
julgue convenientes, incluindo os de substabelecer.

2 � O conselho de administração, quando exista, poderá delegar
num ou mais administradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração fixará o local, as datas e a pe-
riodicidade das suas reuniões.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um procurador no âmbito e nos termos do

respectivo mandato.
2 � Quando a gestão da sociedade for assegurada por um conselho

de administração a sociedade obriga-se em todos os actos e contratos:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pelas assinaturas de um administrador e de procurador no âmbi-

to e nos termos do respectivo mandato.
3 � Nos actos de mero expediente, será suficiente a assinatura de

um administrador.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente, designados no contrato ou eleitos em assembleia geral pelo
período de quatro anos civis, contando-se como completo o ano civil
da sua designação, sendo reelegível.

2 � No caso da fiscalização ser exercida por um conselho fiscal os
seus membros serão eleitos em assembleia geral pelo período de qua-
tro anos civis, sendo reelegíveis.

3 � O conselho fiscal será composto por três membros efectivos
e um suplente.

CAPÍTULO VI

Aplicação dos resultados

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros de
cada exercício, depois de retiradas as importâncias necessárias à cons-
tituição ou reintegração do fundo de reserva legal.

2 � Anualmente, a assembleia geral fixará a percentagem do lucro
distribuído para ser atribuída como dividendo.

CAPÍTULO VII

Dissolução e partilha

ARTIGO 20.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos no
artigo 141.º do Código das Sociedades Comerciais, observando-se o
disposto nos artigos 147.º e seguintes do referido código.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

Ficam, desde já, designados para o quadriénio de 2004 a 2007, com
dispensa de caução, os seguintes órgãos sociais:

Administração: Administrador único � Manuel da Conceição Ri-
beiro Alves Henriques, casado, residente na Avenida do Almirante Reis,
160, 2.º, direito, em Lisboa.
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Fiscalização da sociedade: Fiscal único efectivo � António Barrei-
ra, Fernando Vieira, Justino Romão & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede na Rua do General Firmino Miguel,
3, torre 2, 1.º, letras A/B, em Lisboa, inscrita na Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas sob o n.º 51, representados por Justino Mendes
dos Santos Romão, casado, inscrito na Ordem de Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 379; fiscal único suplente � Fernando Jorge
Marques Vieira, casado, residente na Rua do General Firmino Miguel,
3, torre 2, 1.º, letras A/B, em Lisboa, inscrito na Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas sob o n.º 564.

Assembleia geral: Presidente � José Carlos Loureiro Coimbra, já
identificado; secretário � Nelson Gonçalves Vaz, solteiro, maior, resi-
dente no sítio de Canais, freguesia de Ferreiras, concelho de Albufeira.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2005364398

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

REVER � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 8, freguesia de São Pedro,
Celorico da Beira

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 269/011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505764873.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas, do ano de exercício de 2003.

É o que me cumpre certificar.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007716224

CAFÉ-RESTAURANTE ESCORROPICHA � ANA, L.DA

Sede: Carrapichana, Celorico da Beira

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 213/980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504066064.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas, do ano de exercício de 2003.

É o que me cumpre certificar.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2001328273

DISTRIBEIRA � SUPERMERCADOS, S. A.
Sede: Freguesia de Santa Maria, concelho de Celorico da Beira

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 191/951128; identificação de pessoa colectiva n.º 503538248.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas, do ano de exercício de 2003.

É o que me cumpre certificar.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007716038

MANTEIGAS

TURIMANTEIGAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 41/
941028; identificação de pessoa colectiva n.º 503281034; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referente ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Helena da Conceição Clara
Neves Viegas. 2001561067

DICRATUR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 58/
980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504078224; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referente ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Helena da Conceição Clara
Neves Viegas. 2001561083

JOSÉ LUÍS NEVES & IRMÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 53/
960918; identificação de pessoa colectiva n.º 503714852; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referente ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Helena da Conceição Clara
Neves Viegas. 2001561040

POMBO & SALVADO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E MATERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 75/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505782715; data
do depósito: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referente ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Helena da Conceição Clara
Neves Viegas. 2001561113

TÁXI DE SILVA CARVALHO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 68/
20000616; identificação de pessoa colectiva n.º 505037653; data
do depósito: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referente ao ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, António Júlio
Leitão Garcia. 2001561172

DIREITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 2/
850523; identificação de pessoa colectiva n.º 500869405; data do
depósito: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referente ao ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, António Júlio
Leitão Garcia. 2001561075
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PASV � POSTO DE ABASTECIMENTO DA SENHORA
DOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 34/
930607; identificação de pessoa colectiva n.º 502994657; data do
depósito: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referente ao ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Delfina da Concei-
ção Serra David Quaresma. 2001561164

SOBAGRIL � SERRAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 14/
871209; identificação de pessoa colectiva n.º 501906061; data do
depósito: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referente ao ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, António Júlio
Leitão Garcia. 2001561180

SABUGAL

TÁXI JÚLIO ALMEIDA GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 305;
identificação de pessoa colectiva n.º 505606208.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155973

JOSÉ FRADE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 347;
identificação de pessoa colectiva n.º 506473104.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155825

CONSTRUÇÕES MANUEL R. GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 505886065.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155841

MOVELQUÍMICA � COMERCIALIZAÇÃO DE MÓVEIS
E PRODUTOS HIGIÉNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 204;
identificação de pessoa colectiva n.º 503284246.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155809

GELADOS NEVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 57.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155817

PANINEVE, PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 63.

Certifico que, em 28 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155957

ALSERFE � SERRALHARIA DE FERRO E ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 324;
identificação de pessoa colectiva n.º 505882019.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2005994227

ELECTROTÉCNICA DA RAIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 331;
identificação de pessoa colectiva n.º 506068935.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2005994057

BRITABENDA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
E EXPLORAÇÃO DE BRITAS DA BENDADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 503616508.

Certifico que, em 28 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155965
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DROGRARIA CENTRAL DE JOÃO MANUEL LOUSA MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 307;
identificação de pessoa colectiva n.º 505534550.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155868

CLÍNICA DENTÁRIA SOFIA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 259;
identificação de pessoa colectiva n.º 504389270.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155876

JOSÉ MANUEL L. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 173;
identificação de pessoa colectiva n.º 502830301.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155833

GABINETE DE CONTABILIDADE DE IRMÃOS VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 504781200.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004156007

FERRO E ALUMÍNIOS DA RAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 93; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501292055.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155884

LAVAJO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 306;
identificação de pessoa colectiva n.º 505612860.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155906

SEFISCONTA � SERVIÇOS DE FISCALIDADE
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 102;
identificação de pessoa colectiva n.º 501475249.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155914

MANUEL PIRES E PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 39.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155922

JOSÉ BRANCO DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 30; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500369186.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155990

HOSTAL RESTAURANTE NOGUEIRA PELICANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 338;
identificação de pessoa colectiva n.º 506194868.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155930

FUNERÁRIA ALVES � AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 322;
identificação de pessoa colectiva n.º 505858444.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2005994200
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CONSTRUÇÕES DO CÔA DE ALMEIDA & SALOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 504610414.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2005994219

VETCÔA � SERVIÇOS VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 336;
identificação de pessoa colectiva n.º 505655004.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2005994090

LEIRIA
BATALHA

J. L. CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 952/
020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505854708.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2003733639

JÚLIO DA COSTA CASEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 143/
891027; identificação de pessoa colectiva n.º 502238844.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2000399975

PLI � PLANEAMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 498/
950911; identificação de pessoa colectiva n.º 503488640.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Terezinha de Je-
sus Borges da Costa. 2002780978

J. SOARES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 265/
910701; identificação de pessoa colectiva n.º 500738203.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Terezinha de Je-
sus Borges da Costa. 2000399193

FARMÁCIA FERRAZ � J. F. L., UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 714/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504333844.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Terezinha de Je-
sus Borges da Costa. 2002737690

TECNÁLIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 839/
001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505242460.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2002788022

SOPECUÁRIA � SOCIEDADE EXPLORADORA PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 270/
910808; identificação de pessoa colectiva n.º 500419019.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2002789169

JOFIDEL � AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 105/
890622; identificação de pessoa colectiva n.º 502180854.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2002788065

ISIDRO DA SILVA REIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 209/
900821; identificação de pessoa colectiva n.º 500921326.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2000399967
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SOCIEDADE AGRÍCOLA L. H. CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 449/
950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503337455.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2003705503

IRISBAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1052/
030411; identificação de pessoa colectiva n.º 503532682.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2002737967

BETUMEX � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE BETUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 78/
890314; identificação de pessoa colectiva n.º 502122625.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2000495982

CONFATEL � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 2/
881019; identificação de pessoa colectiva n.º 501404481.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000399541

CONSTRUÇÕES ERMENDINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 61/
890109; identificação de pessoa colectiva n.º 501784055.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2003, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria Louren-
ço Fernandes Santos. 2000399576

BOMBARRAL

A CAPOEIRA DA RITA � CHARCUTARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 736/
20040609; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
09062004.

Certifico que através de escritura de contrato de sociedade, lavrada
em 8 de Junho de 2004, a fls. 90, do livro n.º 379, do Cartório Notarial

do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, por Ana Rita
Rodrigues Esteves Veríssimo, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Capoeira da Rita � Charcutaria,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques,
Praça do Município, 7, rés-do-chão, freguesia e concelho do Bombarral.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simila-
res, designadamente restauração, churrasqueira, confecção alimentar
e entregas ao domicílio, charcutaria.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Pela outorgante foi ainda dito que não é sócia de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249994

LEIRIA

RCL � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua Principal, 1054, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6314;
identificação de pessoa colectiva n.º 503324080; número e data da
apresentação: D-1529/23072003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2005101400

SANTOS & COITO � RADIADORES, L.DA

Sede: Rua de Santa Catarina, 2400-823 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5255;
identificação de pessoa colectiva n.º 503714160; número e data da
apresentação: D-1471/17072003.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2005100889

JOSÉ OLIVEIRA AZEVEDO, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 87, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7890;
número e data da apresentação: D-1543/25072003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2005100706

CONSTRUÇÕES VIEIRA ALVES, L.DA

Sede: Pinheiria, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1637;
número e data da apresentação: D-1544/25072003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2005100722

FUTI � INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Arroteia, Telheiro, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5916;
identificação de pessoa colectiva n.º 504120115; número e data da
apresentação: D-1542/25072003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2005100676

DNC TÉCNICA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 2145, 2.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5128;
identificação de pessoa colectiva n.º 503644811; número e data da
apresentação: D-1541/25072003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2005100684

OLIVAL HOTELARIA E SIMILARES, L.DA

Sede: Rua da Imaculada Conceição, 91, Telheiro, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5591/
970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503921840; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 16/20040625.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que reforçou o ca-
pital e alterou o contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º, cujo teor passa
a ser o a seguir indicado:

2.º

A sociedade passa a ter como objecto: exploração de café, restau-
rante bar, hotéis e estabelecimentos similares.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
55 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal
de 27 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O pacto actualizado, ficou arquivado, na pasta respectiva.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2005243000

ÓPTICA CENTRAL DE LEIRIA, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 28, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2048/
850726; identificação de pessoa colectiva n.º 501517723;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 19/20040625.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente Antenor Pires dos Santos, por ter falecido, em 30 de Ju-
nho de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2005253871

PLAFORMA � CONSULTADORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 9, 4.º, B,
Marinheiros, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6480/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504331922;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/20040625.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente Maria Celeste Pereira Frazão, por ter renunciado, em 28 de
Maio de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2005243094

MEDICLASSE � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Sede: Rua de Miguel Franco, lote 18, Capuchos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5589;
identificação de pessoa colectiva n.º 503921858; número e data da
apresentação: D-1521/220703.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005101184

BETINATÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Urbanização Madeiras, lote 3, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3866;
identificação de pessoa colectiva n.º 502756993; número e data da
apresentação: D-1519/22072003.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005101206

GORDALINA LOPES � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Quinta de São Bartolomeu, lote 8, 2.º, direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4718;
identificação de pessoa colectiva n.º 503413615; número e data da
apresentação: D-1520/22072003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005101192

GAMA AO QUADRADO � SERVIÇOS CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Gonçalves, 61, 1.º, esc. 10 e 11, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5919;
identificação de pessoa colectiva n.º 504123858; número e data da
apresentação: D-5919/220703.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005101176

MARDOURO � RESTAURANTE E MARISQUEIRA, L.DA

Sede: Meia Légua, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7380;
identificação de pessoa colectiva n.º 505343924; número e data da
apresentação: D-1523/22072003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

30 de Junho de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005101311

IDALINA CORRENTE & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Meia Légua, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1305;
identificação de pessoa colectiva n.º 500834377; número e data da
apresentação: D-1524/22072003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2005101320

MARINHA GRANDE

TERRACÔR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040519.

Certifico que, entre João Alberto Pacheco Simões Mira, casado com
Ana Maria Alexandre Rocha da Silva Mira, na comunhão de adquiri-
dos, Rua de São Pedro de Moel, 141, 1.º, esquerdo, Marinha Grande;
Luís Manuel Ferreira Monteiro, casado com Lucília Maria Ferreira
dos Santos, na comunhão de adquiridos, Rua das Cancelas, 7, Batalha,
e Salviano Lopes Valente, casado com Maria da Nazaré Angelina
Fernandes Valente, na comunhão geral, Rua do Dr. João Gallo Perei-
ra, 4, São Pedro de Moel, Marinha Grande, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO l.º

A sociedade adopta a firma TERRACÔR � Empreendimentos
Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua São Pedro de Moel, 141,
1.º, esquerdo, na cidade, freguesia e concelho da Marinha Grande.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: construção civil; compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Arrendamento de
imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas do valor
nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
João Alberto Pacheco Simões Mira e Luís Manuel Ferreira Monteiro, e
uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Salviano
Lopes Valente.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até 100 vezes o valor do capital social, desde que
naquela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por deliberação
unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção do gerente João Alberto Pacheco Simões
Mira, conjuntamente com a intervenção de um dos restantes gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios João Alberto
Pacheco Simões Mira e Luís Manuel Ferreira Monteiro.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios;
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
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c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,
apreendida judicial ou administrativamente;

d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obriga-
ções sociais;

e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legiti-
mários;

f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas 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 contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Conferido, está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2005525065

NAZARÉ

SEMENTAGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 55/
881216; identificação de pessoa colectiva n.º 502079037; data do
depósito: 21062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2005300551

JULIAGRO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES
E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 324/
960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503665134; data do
depósito: 22062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006322940

AUTO REPARADORA DE NEVES & RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 28/
900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502310561; data do
depósito: 22062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006322958

PILÓS RESTAURANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 217/
940328; identificação de pessoa colectiva n.º 503170712; data do
depósito: 22062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006322966

BRIGADA RELÂMPAGO, CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 400/
981111; identificação de pessoa colectiva n.º 504279726; data do
depósito: 18062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006322974

TRANSPORTES ARRAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 414/
990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504420160; data do
depósito: 22062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006322982

POLICLÍNICA DE NOSSA SENHORA DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 291/
951016; identificação de pessoa colectiva n.º 501546251; data do
depósito: 23062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006322990

S. I. S. A. � AUTO REPARADORA DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 326/
960712; identificação de pessoa colectiva n.º 503675938; data do
depósito: 23062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323008

COSTA, PEREIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 124/
840222; identificação de pessoa colectiva n.º 501459847; data do
depósito: 23062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323296

FAMALICAR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 404/
990226; identificação de pessoa colectiva n.º 504837354; data do
depósito: 18062004.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323415

BIG BIJOU � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 438/
20000419; identificação de pessoa colectiva n.º 504951521; data
do depósito: 22062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323318

RESTAURANTE ARTE XAVEGA
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 255/
870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501787534; data do
depósito: 23062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323393

ESCOLA DE CONDUÇÃO D. FUAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 271/
860703; identificação de pessoa colectiva n.º 501686398; data do
depósito: 17062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323407

GARAGEM NAZARENSE
DE JOSÉ MANUEL SOARES PEREIRA & AVELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 272/
880609; identificação de pessoa colectiva n.º 501992243; data do
depósito: 18062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323423

PAULO & CASTRO � SOCIEDADE DE MONTAGENS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nazaré. Matrícula n.º 274/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503432040; data do
depósito: 21062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas, do ano de 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 2006323300

ÓBIDOS

FAÇAPRODUTO � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 501;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040622.

Certifico que entre Nuno Miguel da Silva Fonseca Gândara Raposo,
casado com Anabela Pires Luís, na comunhão de adquiridos, e Luís Manuel
Ferreira Marques, casado com Sandra Isabel Félix Barata Marques, na
separação de bens, foi constituída uma sociedade comercial por quotas,
a qual se passará a reger pelos artigos constantes do pacto a seguir re-
produzidos:

ARTIGO l.º

A sociedade a adopta a firma FAÇAPRODUTO � Distribuição de
Produtos Alimentares, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 115, Quinta de
Santana, 106, fracção F, no lugar e freguesia de Gaeiras, concelho de Óbidos.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comércio de produtos alimentares,
bebidas e tabaco. Distribuição de produtos alimentares.

ARTIGO 4.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, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao quíntuplo do capital social, desde que na-
quela deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu, ou sejam re-
guladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios;
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalimos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto no artigo 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
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c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,
apreendida judicial ou administrativamente;

d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-
gações sociais;

e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a 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 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2004214880

PEDRÓGÃO GRANDE

FERNANDES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 94/940121; identificação de pessoa colectiva n.º 503129569.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria de Fátima da Concei-
ção Fernandes. 2001755147

ELECTRO AUTO DE HENRIQUES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 96/940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503172758.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria de Fátima da Concei-
ção Fernandes. 2001755155

CASA DE ENXOVAIS PEDROGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 182/010903; identificação de pessoa colectiva n.º 505698862.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria de Fátima da Concei-
ção Fernandes. 2001755139

PEREIRAMARAL � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 130/970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503860743.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria de Fátima da Concei-
ção Fernandes. 2001755392

PARISDAKAR � DIVERSÕES MECANIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 201/180703; identificação de pessoa colectiva n.º 506573176.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria de Fátima da Concei-
ção Fernandes. 2001755228

SUPER MERCADO PEDROGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 38/900504; identificação de pessoa colectiva n.º 502344180.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria José Farinha Tavares
Barata. 2001755376

CONFECÇÕES SERRANO & SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 109/950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503413704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria José Farinha Tavares
Barata. 2001755368

PETROENSINO � ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 156/990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504505890.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas, referentes ao exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria José Farinha Tavares
Barata. 2001755384

PENICHE

GELPINHOS � PEIXE CONGELADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 339;
identificação de pessoa colectiva n.º 501254234; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016296
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NIGEL � CONGELADORA JOSÉ NICOLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 500202150; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016270

NIS 8 � IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 503315737; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016288

A. MACHADO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 486;
identificação de pessoa colectiva n.º 502073730; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016300

PRODUTOS ALIMENTARES PEIPEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 266;
identificação de pessoa colectiva n.º 500712298; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006018647

F. SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 500;
identificação de pessoa colectiva n.º 502123788; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016482

LIPECASA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1168;
identificação de pessoa colectiva n.º 505796600; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016474

MAFRA & NOIVO � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1147;
identificação de pessoa colectiva n.º 505826100; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016466

TRANSPORTES ELIAS SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 512;
identificação de pessoa colectiva n.º 502175028; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016458

FUNDIBRONZE � FUNDIÇÃO E OFICINA EQUIPAMENTOS
MARÍTIMOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 7; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500284040; data da apresenta-
ção: 040618.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016440

SARILFER � ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 596;
identificação de pessoa colectiva n.º 502554770; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006017055

PNEUS AMACAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 501216359; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006017080
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CARPINTARIA DE FERREL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 665;
identificação de pessoa colectiva n.º 502835583; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006017071

CONSTRUÇÕES BALEAL HORIZONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 785;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419044; data da apresen-
tação: 040622.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006017063

DISTRIPENICHE � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 737;
identificação de pessoa colectiva n.º 503185337; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016490

ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503129011; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016512

IRMÃOS COMPLETOS � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 502648899; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019864

DELGADO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 470;
identificação de pessoa colectiva n.º 501993096; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019880

CONSFERREL � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1035;
identificação de pessoa colectiva n.º 505032325; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019872

CASA GARANTIA � COMÉRCIO DE APRESTOS
DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 911;
identificação de pessoa colectiva n.º 504197525; data da apresen-
tação: 040621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019856

NATÉRCIA NUNES SERVIÇOS DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1227;
identificação de pessoa colectiva n.º 506242463; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016334

VIVEIROS PORTO D�AREIA SUL
COMÉRCIO DE BIVALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 809;
identificação de pessoa colectiva n.º 503535796; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019848

CAFÉ � RESTAURANTE AMIGOS DO BALEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 779;
identificação de pessoa colectiva n.º 503402974; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019830
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CRUZ & CORADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 188;
identificação de pessoa colectiva n.º 500408637; data da apresenta-
ção: 040618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019821

CONSTRUÇÕES FORTALEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 826;
identificação de pessoa colectiva n.º 503672459; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019805

CAPEDATA � COMÉRCIO DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1160;
identificação de pessoa colectiva n.º 505853124; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019503

CONSTRUÇÕES PENICHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 503053937; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019813

MANUEL DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 203;
identificação de pessoa colectiva n.º 500378204; data da apresen-
tação: 040618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019376

CÉSAR CARVALHO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 957;
identificação de pessoa colectiva n.º 504419455; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019104

CONSTRUÇÕES PEDRAS MUITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1231;
identificação de pessoa colectiva n.º 506207510; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006019112

ÁGUIAS DO SURF � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DE PENICHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 501140522; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 25; números e datas das apre-
sentações: 2/040611 e 3/040621.

Certifico que quanto à sociedade em epígrafe, foi nomeado gerente
Maria da Graça Gamas de Campos Vieira em 26 de Maio de 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006018841

TOMMASO PRIORI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1315;
identificação de pessoa colectiva n.º 506780210; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/040617.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
ao corpo do artigo 1.º e artigo 3.º o qual ficou com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Tommaso Priori, L.da, e tem a sua sede na
Rua de António da Conceição Bento, 9, freguesia de Peniche (Ajuda),
concelho de Peniche.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 4000 euros do sócio Tommaso Priori
e outra de valor nominal de 1000 euros da sócia Maria Antonieta da
Conceição Sequeira Priori.

O texto completo do contrato na sua nova redacção encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006018876

CINTURÃO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 933;
identificação de pessoa colectiva n.º 504655507; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/040621.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida tendo as con-
tas sido aprovadas em 24 de Maio de 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006018850
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VÍTOR & MIGUEL � MARÍTIMO TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 981;
identificação de pessoa colectiva n.º 504460854; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/040614.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida tendo as con-
tas sido aprovadas em 7 de Junho de 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006018892

TRANS URSINHOS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1286;
identificação de pessoa colectiva n.º 506031535; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/040615.

Certifico que quanto à sociedade em epígrafe, foi nomeado gerente
Henrique Ramos Torres em 30 de Abril de 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006018884

PENICHAGRO � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DE PENICHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 250;
identificação de pessoa colectiva n.º 500686696; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016261

ATOUBAL � PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 641;
identificação de pessoa colectiva n.º 502717491; data da apresen-
tação: 040616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2005301264

CARVALHO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 501287427; data da apresen-
tação: 040617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016326

CONSTRUÇÕES GARCIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 995;
identificação de pessoa colectiva n.º 504680579; data da apresen-
tação: 040616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006029940

GONÇALVES & LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 264;
identificação de pessoa colectiva n.º 500699178; data da apresen-
tação: 040616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006016253

LISBOA
ALENQUER

NUTELRUI � TALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 874/
930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503009725; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/020612.

Certifico que foi efectuado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato:

Sendo: a importância do aumento realizada em dinheiro subs-
crita: em comunhão hereditária pelos sócios:

Maria Noémia Nunes da Silva Ferreira;
Nuno Miguel Nunes da Costa Ferreira;
Telma Cristina Nunes da Costa Ferreira;
Rui Pedro Nunes da Costa Ferreira, com a quantia de 1687$;
Por cada um dos mencionados sócios:
Nuno Miguel Nunes da Costa Ferreira;
Telma Cristina Nunes da Costa Ferreira;
Rui Pedro Nunes da Costa Ferreira, com a quantia de 241$; e
Dada nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
comum sem determinação de parte ou direito de 3500 euros perten-
cente à sócia Maria Noémia Nunes da Silva Ferreira, Nuno Miguel
Nunes da Costa Ferreira, Telma Cristina Nunes da Costa Ferreira e
Rui Pedro Nunes da Costa Ferreira e, três de 500 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios Nuno Miguel Nunes da Costa Ferreira, Telma
Cristina Nunes da Costa Ferreira e Rui Pedro Nunes da Costa Ferreira.

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

Está conforme.

A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça Cartaxo Malpique Teixeira
de Sousa. 1000260559

HIDROPACK � SINERGIA EM EMBALAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2263/
040521; identificação de pessoa colectiva n.º 506952380; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040521.

Certifico que:
Em 13 de Maio de 2004, por João Paulo Simões Nunes da Ponte,

casado com Maria Alexandra Alfacinha Rodrigues França Bettencourt da
Ponte, em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que fica a reger-se pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIDROPACK � Sinergia em
Embalagem, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Coutada, 2580-
253 Pereiro de Palhacana, freguesia de Pereiro de Palhacana, conce-
lho de Alenquer.

3 � Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser transferida,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
poderão ser criadas, em território nacional ou estrangeiro, agências,
sucursais, delegações ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
equipamentos de tratamento de água, e o comércio por grosso e a
retalho de todo o tipo de equipamentos e embalagens para a indústria
alimentar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros e corresponde à quota única, do sócio João Paulo Simões
Nunes da Ponte.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio único que fica,
desde já, nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos, pela assinatura
do gerente, sócio único.

§ único. Ao gerente é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fian-
ças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode constituir mandatário, mediante a outorga de
procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quota, onerosa ou não, é livre.
2 � A cessão de quotas deverá ser deliberada em assembleia

geral.

ARTIGO 7.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio único, a soci-
edade continuará com os herdeiros do falecido, o interdito ou o ina-
bilitado legalmente representado.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota do sócio único nos se-
guintes casos:

a) Por decisão do respectivo titular;
b) Se o sócio for julgado falido ou insolvente;
c) Quando a quota for penhorada, arrolada ou sujeita a qualquer

providência cautelar, e o sócio, por meio de caução, não obtiver o
levantamento do respectivo ónus.

2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que
resultar do último balanço aprovado, salvo se lei imperativa dispuser
de outro modo.

3 � A quota amortizada figurará no balanço.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos habitualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

Fica desde já, autorizado o gerente a proceder ao levantamento do
capital social, a fim de fazer face às despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de bens e equipamentos necessários à prosse-
cução do objecto social, instalação da sede social e a adquirir 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.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006145703

SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES
CENTRAL DE OLHALVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 183/
710826; identificação de pessoa colectiva n.º 500255032; inscri-
ções n.os 21, 22 e 23; números e data das apresentações: 3, 4 e 5/
040427.

Certifico que:
1.º Foi registada a dissolução de sociedade, tendo sido fixado o prazo

de três anos a contar de 4 de Dezembro de 2002;
2.º Foi registada a designação de liquidatário, por deliberação de

4 de Dezembro de 2002: António Manuel Monteiro Filipe, casado;
3.º Foi registado o encerramento de liquidação da sociedade, tendo

as contas finais da liquidação sido aprovadas em 13 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006145630

ARRUDA DO VINHOS

MODAMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 311/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503694053.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 1/

20040628 � Cessação de funções de gerente de Rogério Paulo da
Cunha Ramos Neto, por renúncia de 3 de Junho de 2004;

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 2/20040628 � Nomeação de
gerente: gerente nomeado: José Luís Lorente Saez, por deliberação de
3 de Junho de 2004;

Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 3/20040628 � Alteração par-
cial do pacto � Artigo alterado: 3.º;

Sócios e quotas unificadas: 1 � José Luís Lorente Saez � Uma
quota de 2500 euros; 2 �José Luís Lorente Castellano � Uma quota
de 2500 euros;

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 4/
20040628 � Deslocação de sede: para Zona Industrial das Corredouras,
lote 17, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Conservadora interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006156683

CASCAIS

COPY SHOP � CÓPIAS, ARTES GRÁFICAS
E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 803 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504607987;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/040611.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 24/040611;
Facto: mudança de sede:
Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 130, 4.º, frente,

Algés, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004785152

ANA PAULA GARCIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 692 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
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n.º 505741741; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 30/040611.

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

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 30/040611;
Facto: mudança de sede:
Sede: Rua Ilha Santa Maria, 20-A, freguesia de Queijas, concelho

de Oeiras.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005813940

PDELTA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 424 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504205846; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9;
números e datas das apresentações: 5/030320 e 35/031126.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo, n.º 1 do 4.º, do contrato social que passa a

ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 50 000 euros,
divididos em duas quotas:

Uma do valor nominal de 45 000 euros, pertencente à sócia, Isa-
bel Maria Ribeiro Martins; e

Outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Nuno
Pedro Teixeira Matos.

Mudança de sede:
Sede: Rua de José Falcão, 31-A, Santo Amaro de Oeiras, freguesia

de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005858714

SPECTACOLOR PORTUGAL � PUBLICIDADE
INFORMATIZADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 649 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502282274; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 20 e 21/040615.

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

Facto: cessação de funções de administrador:
Administrador: João Arnaldo Rodrigues de Sousa;
Causa: renúncia;
Data: 22 de Abril de 2004;
Facto: nomeação de administrador � Cooptação:
Administrador: Miguel Guimarães Cardoso e Cunha, solteiro, mai-

or, Rua dos Pedreiros, 45, Lisboa;
Data da deliberação: 23 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003146890

DEZ � DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 651 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503081795; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 12 e 13/040615.

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

Facto: cessação de funções de administrador:
Administrador: João Arnaldo Rodrigues de Sousa;
Causa: renúncia;
Data: 22 de Abril de 2004;
Facto: nomeação de administrador � Cooptação:
Administrador: Miguel Guimarães Cardoso e Cunha, solteiro,

maior, Rua dos Pedreiros, 45, Lisboa;
Data da deliberação: 23 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2003146938

COMPTA � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 482 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500069891;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 32 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 35; números e data das apresentações: 22 e 23/040615.

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

Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 22/040615;
Facto: Cessação de funções de administrador:
Administrador: João Arnaldo Rodrigues de Sousa;
Causa: renúncia;
Data: 22 de Abril de 2004;
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 23/040615;
Facto: cessação de funções de administrador:
Administrador: Hélder José Mendonça Braz;
Causa: renúncia;
Data: 7 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003146920

BARTOLOMEU & PETTERMANN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 408 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 506228428; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 48/040615.

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

Facto: cessação de funções de gerentes:
Gerentes: Maria de La Salete Bartolomeu da Trindade Ribeiro e

Isabel Maria Pettermann Fraústo;
Causa: renúncia.
Data: 23 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004835958

ASTROLÁBIO � SOCIEDADE DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 563 (Oeiras); inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 6/040615.

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

Facto: nomeação de gerente:
Gerente nomeado: a sócia Maria do Céu Correia Marreiros Polido

Piló;
Data: 23 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005786624
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PACIDOP � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 492 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506785416;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/040615.

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

Apresentação n.º 32/040615;
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 9 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004777931

PROMOLANDIA MARKETING E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9810 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503552488;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 75/040608.

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

Apresentação n.º 75/040608;
Facto: dissolução;
Prazo para a liquidação: três anos a partir de 21 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004757329

OCLUDENT, LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 824 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505248840;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 83/040608.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos, n.º 2 do artigo 1.º e artigos 2.º 3.º, do

contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Portugal, 74-F,
freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em laboratório de prótese dentária,
importação e exportação de material e equipamento dentário. Ex-
ploração de clínica de medicina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 25 000 euros e representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004835931

OBRIVÁRIOS � OBRAS, PROJECTOS E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 878 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504239007;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 96/040608.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º, do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 50 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada
uma e uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2004835923

MANIA DO PÉ � COMÉRCIO DE CALÇADO
E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 905 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 506511200; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 65 e 66/040615.

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

Facto: cessação de funções de gerentes:
Gerentes: Maria Alcinda Jales Perre Neto e Maria Julieta Estevam

Dias Infante;
Causa: renúncia;
Data: 17 de Maio de 2004;
Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos, n.º 2 do artigo 1.º e n.º 4 do artigo 4.º,

do contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 4, Galeria
do Central Park, loja 1.18, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de
Oeiras.

4.º

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Maria Alexandra
Sanches Garcia Infante e Ana Sofia Casinhas Figueiredo Marques.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004835940

E-TEMPUS, S. G. P. S. � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 840 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502464518; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 18 e 19/040615.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 18/040615;
Facto: Cessação de funções de administrador:
Administrador: João Arnaldo Rodrigues de Sousa;
Causa: renúncia;
Data: 22 de Abril de 2004;
Apresentação n.º 19/040615;
Facto: Nomeação de administrador � Cooptação;
Administrador: Miguel Guimarães Cardoso e Cunha, solteiro, mai-

or, Rua dos Pedreiros, 45, Lisboa;
Data da deliberação: 23 de Abri de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2003146881
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ERREGE � GESTÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 671 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502170085; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 24/
040611.

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

Facto: nomeação de gerente:
Gerente nomeado: a sócia Xhonane Santiago Jimenez Geallad;
Data da deliberação: 19 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005869155

VOACONOSCO � PARAPENTE E ACTIVIDADES
NÁUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8120 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503270665;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260614

DIAS FARINHA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8260 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503414565;
data: 27122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260613

ATELIER DE SOM � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8262 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503018554;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260612

INVESCON � CONSULTORIA E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2104 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501086625;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260611

ALFREDO ANTUNES FLÔR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1240 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500308659;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260610

BELQUINTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 244 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503955167;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260609

PASTELARIA PÉROLA DE LINDA-A-VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3172 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500707464;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260608

ENRIQUE & ANABELA VALLEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 297 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504118196; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260607

CABELO & COMPANHIA � COSMÉTICA E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8681 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503639036;
data: 28122001.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260606

BARROS & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2962 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501511008;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260605

ELECTRO REALISTA DA PAREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 934 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500093342;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260604

TABACARIA 1111, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 539 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504749030; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260603

VAGA LITORAL PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 018 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504285092; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260602

AUTO MECÂNICA DO MONTE ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 320 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500537143;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260601

P. M. ÓPTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 300 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504711288; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260600

AGECASCAIS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 230 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504886479; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260598

AMARO NUNES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1823 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500431079;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260597

DISTRILINHA � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 211 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504187287;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260595
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ELISABETE FORTE � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7094 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502734043;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260593

SILVA & HERBERT � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 728 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504070851;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260591

VEXO � GESTÃO INTEGRADA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 316 (Sintra); data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas dos exercícios
dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260589

EXTERNATO JÚLIO DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 511 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500347930;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260588

CHURRASQUEIRA BORDALO & BORDALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 757 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504289950;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260586

ALERFILME � ALÉRCIO GONÇALVES � LABORATÓRIOS
E COMÉRCIO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5218 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502109467;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260585

DRAWAF � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 974 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504365410;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260582

BRALO PORTUGUESA � COMÉRCIO DE REBITES
E MÁQUINAS DE REBITAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 177 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502289406;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260599

REDISLOGAR (PORTUGAL) � ARTIGOS ELÉCTRICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9046 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502289406;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas dos exercícios
dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260596

HEXAEDRO CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7459 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502736917;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260594
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PASTELARIA E SNACK-BAR SATÉLITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 244 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 503766038; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260592

VICENTE & VICENTE � EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO
HUMANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9449 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 503360414; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260590

EXTERNATO GRAÇA FERREIRA
ENSINO PRÉ-ESCOLAR E BÁSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 231 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 503955345; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260587

X. M. � SERVIÇOS E PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 707 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 503853160; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260584

J. AURELIANO � COMÉRCIO DE MATERIAL
FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10909 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 503685607; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260583

DOCISSÍMO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6248 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502501022;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260581

QUELTUBO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TUBAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8071 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503014737;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260580

ELISABETE PENEDO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 582 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504275739;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260579

OURIVERSARIA E RELOJOARIA ACADÉMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6619 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 502687940; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260578

DNC TELEVISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 758 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504191292; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260577
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QUELSEGUR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 603 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 504564463; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260576

D. N. C. PRODUÇÃO, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7398 (Oeiras);
identificação de pessoa colectiva n.º 502717564; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260575

D. N. C. SPORT COMERCIALIZAÇÃO DE ESPAÇOS
DESPORTIVOS E PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 892 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504238930;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260574

MASQUEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 265 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503545163;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260573

CERAMIDENTE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 833 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504093479; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260572

AF 2000 � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 394 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504676385;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260571

V. A. VALOR ACRESCENTADO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 161 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503754285;
data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260570

CASA DE REPOUSO DE PORTO SALVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 300 (Oeiras);
identificação de pessoa colectiva n.º 503729760; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260569

EURODIESEL � SOCIEDADE DE SERVIÇOS ELÉCTRICOS
E MECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 568 (Oeiras);
identificação de pessoa colectiva n.º 503805122; data: 28122001.

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

Depósito dos documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000260568

EMÍDIO CASTRO SIMÕES � SERVIÇOS PUBLICIDADE
E MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 293 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/040504.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Emídio Castro Simões � Serviços
Publicidade e Marketing, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Egas Moniz,
36, rés-do-chão, no lugar e freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de publi-
cidade e marketing. Distribuição de publicidade. Prestação de serviços
de limpezas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2004855495

NEDCOOP � NOVA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 213 (Oeiras);
identificação de pessoa colectiva n.º 505438518; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 73/040608.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 73/040608;
Facto: cessação de funções de gerente;
Gerente: Jaime Agostinho Barja Mourão;
Causa: renúncia.
Data: 12 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2005838420

PPW � COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 919 (Cascais); inscrições n.os 4 e 5; números e data das
apresentações: 39 e 40/040309.

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

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

22 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2004889616

PREDIALVES ELVAS � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4753 (Cascais); inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 49/031003.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução da firma.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2002546371

ALCATEL PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1421 (Cascais); inscrição n.º 35; número e data da apresenta-
ção: 63/031222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 3 000 000 euros; e
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo, n.º 1 do 5.º:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 10 375 000 euros, representado por
2 075 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma, inte-
gralmente realizado.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005754811

UNITAIR � UNIDADE TÉCNICA AERONÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9095 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503306363;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 59 e 60/040608.

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

Facto: cessação de funções de gerente;
Gerente: Armando Américo de Brito Coelho dos Santos;
Causa: renúncia;
Data: 28 de Dezembro de 2003;
Facto: nomeação de gerente:
Gerente Nomeado: o sócio Edgar Gromicho Bila e Nasi Pereira;
Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2004757302

KORIN FLOR � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 925 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503925004; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 53 e 54/040608.

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

Facto: cessação de funções de gerente;
Gerente: Jorge Luís Antunes Próspero dos Santos.
Causa: renúncia.
Data: 4 de Maio de 2004.
Facto: nomeação de gerente:
Gerente nomeado: o não sócio Jorge Francisco Antunes Próspero

dos Santos, solteiro, maior, Rua de Ernesto Veiga de Oliveira, 21,
rés-do-chão, A, Oeiras;

Data da deliberação: 20 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004803509
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ELECTROCLARO � SOCIEDADE DE ESTUDOS
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4108 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501145486;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 38/040608.

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

Facto: nomeação de gerente:
Gerente nomeado: a sócia Maria Sam Pedro Marques Borralho;
Data da deliberação: 12 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004895721

ERNESTO DE SÁ ENES BARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4581 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501284788;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 17 e 18/040608.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes do activo social é de 6250 euros e corresponde
à soma de três quotas:

Uma do valor nominal de 3750 euros, titulada em nome do sócio
Ernesto de Sá Enes Barreiros;

Uma do valor nominal de 1250 euros, titulada em nome da sócia
Rosa Seixas Gomes Barreiros; e

Uma do valor nominal de 1250 euros, titulada em nome do sócio
Pedro Jorge Gomes Barreiros.

ARTIGO 5.º

1 � A representação e administração da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração con-
sistir total ou parcialmente na participação nos lucros de exercício de
sociedade

3 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios.
4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004826134

BETOBASE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 788 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503887684; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/
040608.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 5.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio Filipe José Frazão Redondo Trindade.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2004885068

IMOSEGUR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 830 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501388842;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29 e inscrições n.os 33 e 34; nú-
meros e data das apresentações: 10, 11 e 12/040608.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 10/040608;
Facto: cessação de funções de gerentes;
Gerentes: Manuel Antunes de Sousa Figueiredo e Cândido José de

Almeida Simões;
Causa: renúncia;
Data: 31 de Março de 2004;
Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º e aditados os artigos 5.º e 7.º ao contrato

social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, uma com o valor nominal de
3000 euros pertencente à sócia Paula Cristina de Paiva e Pombo
Farinha Pinto Rodrigues, e outra de 12 000 pertencente a sócia Ma-
ria Manuela de Paiva e Pombo Farinha Pinto.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, compete ao sócio que aí for eleito para o
efeito.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é apenas necessá-
ria a assinatura do gerente que for eleito em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convoca-
ção das assembleias gerais far-se-á por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com pelo menos quinze dias de antecedência.

Apresentação n.º 12/040608;
Facto: nomeação de gerente:
Gerente nomeado: a sócia Paula Cristina de Paiva e Pombo Fari-

nha Pinto Rodrigues;
Data da deliberação: 1 de Junho de 2004.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2004826100

CONSTRUPRESS � EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 21 097 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506860051;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/120304.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Mário
Francisco Pereira Pedro (unipessoal), que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUPRESS � Edições e
Publicações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Timor, lote 9,
loja esquerda, 2745-225 Sintra, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá des-
locar a sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
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concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais, filiais
ou outras formas de representação, em qualquer ponto do país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a edição e publicação de jornais, li-
vros e revistas e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota única de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio Mário Francisco Pereira Pedro.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Mário Francisco Pereira Pedro,
desde já nomeado gerente ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar esta sociedade unipessoal, em todos os seus actos
e contratos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital 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.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004850620

SICOM � SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 881 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501454349;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 6/040608.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade mantém a firma SICOM � Sistemas de
Comunicações, L.da, e tem a sua sede na Rua do Parque Anjos, 2-B,
Algés, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004826088

G. VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 882 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500122962;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 6/040608.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma G. Vieira, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Olivença, 1, freguesia de Algés, concelho de Oeiras, podendo a

transferência da sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, ser livremente decidida pela gerência.

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

Está conforme o original.

O Escriturário-Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 2004826096

ISABEL AFONSO & RUI BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 483 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505583887;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 84/040303.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 5500 euros:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º, 4.º e 6.º,

aditados do 7.º ao 11.º:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, representado e dividido em cinco quotas, sendo duas
com o valor nominal de 21 000 euros cada uma, pertencentes, res-
pectivamente, aos sócios Maria Isabel Afonso do Amaral e Sousa e
Rui Filipe de Paiva Botelho da Costa, uma com o valor nominal de
12 000 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Duarte Preto da Silva,
e as restantes duas, com o valor nominal de 3000 euros, pertencen-
tes, respectivamente, às sócias Ana Raquel de Campos Coimbra e Ana
Lúcia Guedes Rodrigues Fernandes.

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 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas conjuntas de quaisquer
dois dos seus gerentes ou pelas de um gerente e um procurador, agin-
do este no âmbito dos poderes conferidos.

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças ou abonações, nem obrigar a sociedade em quaisquer ac-
tos ou contratos estranhos ao seu objecto social.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e a cessão, total ou parcial, de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, segundo o regime
previsto pelos artigos 230.º e 231.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, só podendo tal consentimento ser dado por deliberação da
assembleia geral.

2 � Em caso de cessão, total ou parcial, os sócios gozam de direi-
to de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de noventa dias contados do conhecimento do respectivo fac-
to, poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Se a quota for penhorada, constituída em usufruto, arrestada,
arrolada, incluída em massa falida ou insolvente, cedida a estranhos
sem observância do preceituado nestes estatutos e ainda quando, por
qualquer motivo, a quota seja retirada da disponibilidade ou proprie-
dade do seu titular, nomeadamente, em caso de partilha por divórcio
ou separação judicial;

b) Interdição, inabilitação, falecimento ou falência do respectivo sócio;
c) Quando o sócio violar o disposto no artigo 8.º.
2 � A contrapartida da amortização da quota será apurada de acor-

do e nos termos do disposto no artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 8.º

Os sócios não podem exercer, por si ou por interposta pessoa,
qualquer comércio, indústria ou actividade concorrente com a activi-
dade efectivamente exercida pela sociedade, salvo consentimento desta
prestado por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Por deliberação da assembleia geral podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, na proporção das suas respecti-
vas quotas, até ao limite do quádruplo do capital social.
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ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos sócios ou
pêlos gerentes, mediante carta registada dirigida a todos os sócios com
a antecedência mínima de quinze dias.

ARTIGO 11.º

1 �- Sem prejuízo da exigibilidade de mais elevadas maiorias pre-
vistas na lei, só por maioria superior a três quartos dos votos corres-
pondentes ao capital social podem ser tomadas deliberações sobre as
seguintes matérias:

a) Alteração do contrato de sociedade;
b) Aumento do capital social;
c) A amortização de quotas e o consentimento para a divisão ou

cessão de quotas;
d) Aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis ou

de bens móveis cujo preço seja superior ao triplo do capital social;
e) Distribuição de resultados aos sócios em montante inferior a

metade do lucro do exercício que seja distribuível;
f) Contratação de pessoal cuja remuneração seja superior ao valor

de dez salários mínimos;
g) Designação e destituição de gerentes e nomeação de procurado-

res da sociedade;
h) Atribuição, fixação e alteração dos montantes das remunera-

ções de gerência;
i) Contratação de empréstimos e de prestação de garantias de

montante superior a dez vezes o montante do capital social;
j) Exigência de prestações suplementares de capital;
l) Subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e a

sua alienação e oneração;
m) Fusão, cisão, transformação e associação da sociedade em agru-

pamentos ou consórcios;
n) Dissolução sociedade e regresso da sociedade dissolvida à actividade.
2 � Quando, em qualquer das deliberações previstas no número

anterior, algum sócio se encontrar na situação de impedimento de
voto, nos termos do artigo 251.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, o montante da sua quota é abatido ao capital social para o efeito
de se apurar a maioria qualificada exigível.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2004898682

PACOPRIX � COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 865 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/040601.

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

Paulo Alexandre Costa Patrício, número de identificação fiscal
190489731, natural de Camarate, Loures, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com Paula Marina Salgueiro Jesus Júlio Costa
Patrício, residente na Rua de 16 de Junho, lote G-2, 3.º, direito,
Camarate, Loures, portador do bilhete de identidade n.º 8950570 de
10 de Março de 2003, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PACOPRIX � Comercialização de
Material Informático, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Elisa
de Sousa Pedroso, 2, 1.º, E, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de material
informático e electrónico, prestações de serviços de informática.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, mediante criação de uma quota de igual valor nominal, pelo sócio
único Paulo Alexandre Costa Patrício.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com objec-
to diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico, ficando-lhe todavia vedada a participação noutras
sociedades unipessoais por quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo do sócio único, ora nomeado gerente, com
ou sem remuneração conforme vier a ser decidido podendo a socieda-
de nomear procuradores para a prática de determinados tipos de ac-
tos, sempre que o tiver por conveniente.

2 � Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria soci-
edade em todos os actos e contratos estritamente necessários à pros-
secução do objecto social.

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Mais declarou o outorgante:
Que não é titular de quotas noutras sociedades unipessoais por quotas.
Que o sócio-gerente ora nomeado fica de imediato habilitado a

proceder aos seguintes actos, designadamente ainda antes do registo
definitivo do contrato social:

a) Levantar o depósito do capital social realizado;
b) Proceder à aquisição de bens móveis, imóveis ou equipamentos;

a tomar de arrendamento quaisquer prédios; proceder à celebração de
contratos de locação financeira, proceder à contratação de emprega-
dos e colaboradores e à celebração de contratos de fornecimento de
serviços que se mostrem necessários à instalação e funcionamento da
sociedade e fazer o pagamento de despesas relacionadas com a sua
constituição.

Exibiu:
Certificado de admissibilidade da firma adoptada, passado pelo Re-

gisto Nacional de Pessoas Colectivas, em 15 de Março de 2004;
Cartão provisório de pessoa colectiva número P506910296.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2004802189

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ELA MEDICAL PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 325/20010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505514010;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/20020628.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, transformação de sociedade unipessoal em so-

ciedade por quotas plural com alteração total do contrato.
Data da deliberação: 17 de Junho de 2002.
Reforço: 384 314 euros, em dinheiro e subscrito por

CORMÉDICA �Importadora de Material Cirúrgico, L.da, com sede
na Quinta do Paizinho, Rua do Proletariado, 1, Carnaxide, Oeiras,
agora admitida como nova sócia.

É o seguinte os termos da transformação:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Ela Medical Cosmé-
dica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tierno Galvan,
Amoreiras, torre 3, 12.º, freguesia de Santa Isabel, concelho de
Lisboa.

3 � A sede da sociedade pode ser transferida, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples decisão da gerên-
cia, a quem igualmente competirá decidir sobre a criação, transferên-
cia e encerramento de sucursais, filiais, agências ou outras formas de
representação no país ou no estrangeiro.

4 � A sociedade constitui-se por tempo indeterminado.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto:
a) Transporte, armazenagem, importação, exportação, venda,

comercialização, por grosso ou a retalho, distribuição, representação e
qualquer outra forma de exploração de quaisquer tipos de bens, produtos,
marcas, patentes e direitos de propriedade industrial, de autor e conexos,
designadamente utensílios, implantáveis ou não e equipamentos médicos;

b) A constituição, participação, cooperação, gestão, prestação de
serviços de consultoria ou outros e quaisquer sociedades comerciais e
outro tipo de organizações, detenção, aquisição, disposição, negocia-
ção ou licenciamento de marcas registadas e quaisquer outros direitos
de propriedade intelectual, bem como, detenção, aquisição, remodela-
ção, administração, tomar ou dar de arrendamento quaisquer bens
imóveis, com vista à prossecução do objecto social da sociedade;

c) De um modo geral a realização de actividades conexas ou aces-
sórias das anteriores ou necessárias à sua realização.

2 � A sociedade poderá associar-se com outras entidades com vista à
constituição de novas sociedades, à participação em agrupamentos com-
plementares de empresas, consórcios ou associações em participação, bem
como adquirir participações no capital social de outras sociedades mes-
mo que com objecto social diferente do referido no número anterior.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
784 314 euros, representado por:

a) Uma quota com o valor nominal de 400 000 euros, pertencente
à sócia Ela Medical, S. A.;

b) Uma quota com o valor nominal de 384 314 euros, pertencente
à sócia CORMÉDICA � Importadora de Material Cirúrgico, L.da

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação dos sócios, qualquer deles pode ser chamado
a realizar prestações suplementares até ao montante máximo de duas
vezes o capital social, nos termos e condições que forem deliberados
pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei e nas con-
dições que forem deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral e a gerência.
2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por períodos de

três anos.
ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo de disposição legal contrária, a assembleia geral,
pode ser convocada por qualquer um gerente, por iniciativa própria
ou na sequência de pedido de algum dos sócios, mediante carta regis-
tada com aviso de recepção expedida com 15 dias de antecedência.

2 � A assembleia geral só poderá deliberar quando todos os sócios
estiverem presentes ou representados.

3 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por pessoas estranhas à sociedade, sendo bastante para estabelecer tal
representação, carta ou telefax, dirigido ao presidente da assembleia
geral, até à hora de realização da assembleia.

4 � São válidas as deliberações tomadas em assembleias gerais, nas
quais estejam presentes todos os sócios e seja manifestada pelas mes-
mas vontade de que a assembleia se considere e delibere, sem observância
de formalidades prévias.

ARTIGO 9.º

1 � As seguintes deliberações tomadas em assembleia geral só são
válidas se tomadas por maioria de três quartos dos votos correspon-
dentes ao capital social:

a) Alteração do contrato de sociedade, incluindo mas não limitado
a quaisquer aumentos ou reduções do montante do capital social que
não estejam compreendidos na normal actividade da sociedade;

b) Compra ou venda de bens imóveis;
c) Aquisição de sociedades, fusões e joint ventures;
d) Venda no todo ou em parte de estabelecimento ou de activos da

sociedade fora do âmbito do desenvolvimento normal da actividade da
sociedade, bem como dissolução, liquidação ou falência da sociedade;

e) O início de uma actividade de negócios distinta de marketing e
de venda de produtos.

2 � O montante dos lucros anuais a distribuir será deliberado pelos
sócios por maioria absoluta.

3 � A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento
prévio da sociedade, dado em assembleia geral.

4 � A assembleia geral poderá deliberar sobre a derrogação de
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 9.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência é composta por cinco gerentes eleitos pelos sócios
em assembleia geral.

2 � A gerência compete a administração e representação da sociedade.
3 � A gerência decide, inter alia e sem qualquer restrição, relati-

vamente às seguintes matérias respeitantes à sociedade:
a) Nomeação do gerente delegado e definição dos poderes delega-

dos que este exercerá;
b) Estratégia a longo prazo;
c) Definição do orçamento anual;
d) Análise das orientações anuais gerais da sociedade;
e) Investimentos no âmbito da actividade normal da sociedade cujo

valor exceda 30 000 euros;
f) Políticas financeiras incluindo o excesso de liquidez em caixa no

âmbito da prossecução das actividades que constituem o objecto soci-
al da sociedade;

g) Hipoteca de imóveis, prestação de garantias ou cauções pela
sociedade, no âmbito da prossecução da actividade da sociedade, nos
termos da lei;

h) Plano de contratação de pessoal.
4 � As decisões sobre as matérias a seguir indicadas carecem do

voto unânime de todos os gerentes:
a) Investimentos de valor superior a 30 000 euros;
b) Prestação de garantias e ou contracção de obrigações que one-

rem facturas da sociedade de valor superior a 200 000 euros.
5 � Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do presente artigo todas as

restantes decisões da gerência serão aprovadas por maioria absoluta
(três votos a favor), dos gerentes presentes ou representados.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência pode delegar no todo ou em parte, as suas compe-
tências e poderes de gerência e de representação da sociedade a um
gerente, sem prejuízo da sua competência para decidir acerca das
mesmas questões.

2 � A gerência pode conceder poderes e mandatários ou procura-
dores da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias
de actos.

ARTIGO 12.º

1 � Semestralmente, serão realizadas em Lisboa, reuniões da ge-
rência, salvo acordo em contrário. Serão realizadas reuniões extraor-
dinárias da gerência sempre que convocadas por dois gerentes.

2 � Todas as reuniões da gerência serão convocadas, com 15 dias
de antecedência, por carta registada com aviso de recepção ou por
correio expresso e nela será incluída a ordem de trabalhos e, se pos-
sível, todos os elementos relevantes.

3 � A gerência terá quorum para deliberar quando se encontrarem
presentes ou devidamente representados pelo menos, quatro gerentes.

4 � É permitido a qualquer um dos gerentes fazer-se representar
nas reuniões da gerência por outro gerente, mediante carta-mandato
dirigida à gerência.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de três gerentes;
b) Pela assinatura de dois gerentes, sendo uma delas a do gerente

Luís Miguel Paulo de Serro Mendes dos Prazeres;
c) Pela assinatura do gerente delegado no âmbito dos poderes que

lhe forem delegados;
d) Pela assinatura de um procurador nos termos e limites da res-

pectiva procuração.
ARTIGO 14.º

A assembleia geral pode, nos termos do artigo 446.º-D do Código
das Sociedades Comerciais, designar um secretário da sociedade (efec-
tivo e suplente).
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CAPÍTULO IV

Diversos

ARTIGO 15.º

O resultado do exercício, apurado em conformidade com a lei, terá a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que tenham
de destinar-se à constituição ou reintegração de fundos ou outras reservas
que a lei determine.

ARTIGO 16.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderá em cada
exercício, ser decidido não distribuir lucros aos sócios.

2 � Observados os requisitos legais, a assembleia geral pode deli-
berar a distribuição antecipada de lucros no decurso do exercício.

ARTIGO 17.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e ter-
mos previstos na lei.

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 19.º

A composição da gerência para o triénio de 2002-2004 é a seguinte:
Luís Miguel Paulo de Serro Mendes dos Prazeres, que também usa e

assina Luís Prazeres, casado, residente na Praceta Sofala, 4, 5.º, direito,
em Oeiras, Portugal; Marco Bottazzi, solteiro, maior, residente na Via
IV Novembre, 101, Bressana Bottarone, 27042, Itália; Stefano Torelli,
casado, residente na Rue de Vignes, 34, 75016 Paris, França; Gerard
Stephan, casado, residente na Rua da Praceta do Jasmim, lote 2, Cascais,
Portugal; e, Albert Javega Camarero, casado, residente na Rua do Pro-
letário, 1, Quinta do Paizinho, Carnaxide, Portugal.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004317663

LISBOA � 3.A SECÇÃO

RODRIGUES & VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9586; identificação de pessoa colectiva n.º 504759159; entra-
da/data n.º 4172/040617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 2006464590

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS DO CANAVIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1156; identificação de pessoa colectiva n.º 502259841; entra-
da/data n.º 4700/040621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005406465

VA 5 � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8663/980820; identificação de pessoa colectiva n.º 504219375;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 43/040420.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º n.º 1, 9.º, 12.º n.os 1,
3 e 4, 14.º e 19.º e aditado o artigo 10.º-A, que passam a ter a seguin-
te redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Marquês da
Fronteira, 8, 2.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, po-
dendo esta, por decisão do conselho de administração, ser deslocada
para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

2 � (Mantém-se.)

9.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos por um período de quatro anos.

2 � O secretário da mesa será o secretário da sociedade, quando
este for designado.

10.º-A

Para além das competências atribuídas por lei ou por este contrato
de sociedade, compete à assembleia geral deliberar sobre:

a) A aquisição, alienação ou qualquer outra forma de oneração de
bens do activo imobilizado, designadamente, bens móveis e imóveis;

b) A prestação de cauções ou garantias pessoais ou reais pela soci-
edade.

12.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, composta por três ou cinco membros, sendo um o pre-
sidente, eleitos por um período de quatro anos.

2 � (Mantém-se.)
3 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que

o mesmo deliberar.
4 � Enquanto verificadas as condições legalmente fixadas para esse

efeito, a sociedade poderá ser administrada por um administrador único,
o qual terá as mesmas competências legais e contratuais estabelecidas
para o conselho de administração.

14.º

A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal, com-
posto por três membros efectivos, sendo um presidete e um ou dois
suplentes ou a um fiscal único e um suplente, eleitos pela assembleia
geral, por um período de quatro anos.

19.º

1 � O exercício dos cargos sociais, excepção feita aos revisores
oficiais de contas, que fizerem parte do órgão de fiscalização, será ou
não remunerado, conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá delegar numa comissão presidida
pelo presidente da mesa, a decisão referida no n.º 1 e ou a fixação das
remunerações.

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

Está conforme o original.

26 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005086053

TORRES VEDRAS

PROMOTORRES, PROMOÇÃO DE EVENTOS E GESTÃO
DE EQUIPAMENTOS, E. M.

(anteriormente PROMOTORRES, SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA E CULTURAL, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1 (anteriormente 2722); identificação de pessoa colectiva
n.º 503941565; data de entrada: 20040503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Carla Ferreira do Souto de Jesus.
2003318828
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PROMOTORRES, PROMOÇÃO DE EVENTOS
E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E. M.

(anteriormente PROMOTORRES, SOCIEDADE
DE PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1 (anteriormente 2722); identificação de pessoa colectiva
n.º 503941565; data da entrada: 20040503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

A Escriturária Superior, Carla Ferreira do Souto de Jesus.
2003318810

PORTALEGRE
AVIS

AUTO TÁXIS SALVATERRA & SALVATERRA, L.DA

Sede: Birro da Câmara, 4, 7480 Alcórrego, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 120; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505152100; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 2/20040709.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 9 de Junho de 2004.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
2001488009

NISA

LAVADO & REISINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 245/011010;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040629.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 3/20040629.
Facto: dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729880

TÁXI COELHO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 232/010510;
identificação de pessoa colectiva n.º 505434253.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729758

AUTO-TÁXI DE JOSÉ BARRENTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 242/010907;
identificação de pessoa colectiva n.º 505515806.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2003 da sociedade
em epígrafe, em 29 de Junho de 2004.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Vicente Pereira de Sena Neto. 2001729855

BOQUEIRÃO PIZZARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 223/010110;
identificação de pessoa colectiva n.º 505224240.

Certifico que, em 24 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729715

F. J. DUARTE � PROJECTOS E CONSULTADORIA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 220/001212;
identificação de pessoa colectiva n.º 504866575.

Certifico que, em 28 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729820

AUTO-TÁXI DE JOSÉ BARRENTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 242/
010907; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20040628.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/20040628.
Facto: dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729642

LACTICÍNIOS LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 169/960311;
identificação de pessoa colectiva n.º 503094218.

Certifico que, em 25 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 2001729634

ELECTRO RICARDO PAULINO � MONTAGENS
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 265/020710;
identificação de pessoa colectiva n.º 506101592.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 2001729910

ALBERTO, EMÍDIO & PAULINO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 216/000908;
identificação de pessoa colectiva n.º 505132052.
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Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 2001729871

FERNANDO VINAGRE � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 269/
021031; identificação de pessoa colectiva n.º 506300579.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 2001729952

VAL � VINAGRE, ALUMÍNIOS E LACAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 259/020426;
identificação de pessoa colectiva n.º 504679708.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 2001729898

RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 151/941202;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300110.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas do
exercício de 2003, da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 2001729944

PORTO
PAREDES

COMÉRCIO DE TINTAS � ALBERTO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1714/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503948853; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/20040615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido feito o encerramento das contas
em 14 de Maio de 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2002995206

JFD � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3203/
040614; identificação de pessoa colectiva n.º 506832570; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/040614.

Certifico que entre José Francisco de Ataíde Pavão Pinheiro, casa-
do com Susana Teresa Guimarães Machado, na comunhão de adquiri-
dos e José Fernando Ferreira Duarte, casado com Elsa Maria de Sousa

Ferreira, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JFD � Investimentos Imobiliários, L.da,
com sede na Avenida de Sá Carneiro, edifício Patrãozinho, fracção
BV, freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em compra, venda e revenda dos adquiridos,
construção de edifícios e gestão imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Francisco de
Ataíde Pavão Pinheiro e José Fernando Ferreira Duarte.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas dos dois ge-
rentes.

Está conforme.

23 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003017763

MOLDURAS GLÓRIA & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1088/
911231; identificação de pessoa colectiva n.º 502671262; data da
apresentação: 20040618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribei-
ro da Costa Pinheiro. 2005557790

OLIVEIRA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2360/
010309; identificação de pessoa colectiva n.º 505230810; data da
apresentação: 20040618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribei-
ro da Costa Pinheiro. 2003000178

NEFRAMA � SERRAÇÃO DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3000/
030311; identificação de pessoa colectiva n.º 505906724; data da
apresentação: 20040618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribei-
ro da Costa Pinheiro. 2005558915
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JOAQUIM FERREIRA DA ROCHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2320/
010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505251469; data da
apresentação: 20040618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribei-
ro da Costa Pinheiro. 2005558940

VILA NOVA DE GAIA

LAVANDARIA ESMERALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 392; identificação de pessoa colectiva n.º 502129034; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20040309.

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

Facto: dissolução judicial.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 19 de Dezembro de

2003.

22 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
3000137011

SARA SANTOS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 254/20031031; identificação de pessoa colectiva n.º 505825690;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20040526.

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

Deslocada a sede para a Rua do Agueiro, 97, 5.º, AB, Mafamude,
Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004070366

SANTARÉM
CORUCHE

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA VIALONGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 949/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 500263965; data da
apresentação: 20040519.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2003.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006304348

FERREIRA DO ZÊZERE

TÁXIS CENTRAL DE PAIO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 183/990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504647890;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/040623.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Maio de 2004.

Está conforme.

5 de Julho de 2004. � A Ajudante, Assunção Maria da Silva Dias.
3000147887

RIBACOELHOS � COELHOS DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 133/980923; identificação de pessoa colectiva n.º 503309540.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 1000260563

SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS DE ALUGUER VIEIRA
E RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 18/980429; identificação de pessoa colectiva n.º 500487340.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 1000260562

CONSTRUÇÕES VIASMANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 2/980108; identificação de pessoa colectiva n.º 500681490.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 1000260567

TIPAL � TIPOGRAFIA E PAPELARIA IDEAL FERREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 28/980713; identificação de pessoa colectiva n.º 500487006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 1000260566

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ESTRELA DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 103/980923; identificação de pessoa colectiva n.º 502701749.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 1000260565
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ROMAZEL � SOCIEDADE TÉCNICA
DE REPRESENTAÇÕES DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 72/980917; identificação de pessoa colectiva n.º 502271272.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 1000260564

TALHO MANUEL SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 99/980922; identificação de pessoa colectiva n.º 502673311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

23 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 2001485514

PEDRO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 170/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 974970972.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 1000260561

ANTUNES & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 271/030606; identificação de pessoa colectiva n.º 506617793.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Beatriz Maria Dias
Saraiva Galinha. 1000260560

MAÇÃO

AGRIPINO ALVES D�OLIVEIRA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 161/
970616; identificação de pessoa colectiva n.º 503900095; data da
entrega: 20040510.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel Caste-
lo Galinha. 2004839546

MARIA ISABEL SILVA GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 268/
030121; identificação de pessoa colectiva n.º 506439470; data da
entrega: 20040622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel Caste-
lo Galinha. 2005206326

ABOPINHO � SOCIEDADE TÉCNICA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 63/
890814; identificação de pessoa colectiva n.º 502206012; data da
entrega: 20040622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel Caste-
lo Galinha. 2005206318

AUTO TÁXIS CIDADE DE TUBUCI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 228/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505485095; data da
entrega: 20040624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel Caste-
lo Galinha. 2005207012

ANTRANCO � TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 110/
931103; identificação de pessoa colectiva n.º 503100323; data da
entrega: 20040625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel Caste-
lo Galinha. 2005206458

TOMAR

TRANSPORTES CARLOS & ORLANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2045;
identificação de pessoa colectiva n.º 505558467; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040226.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Orlando
Henriques Pontes, por renúncia, em 20 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000741797

TRANSPORTES CARLOS & ORLANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2045;
identificação de pessoa colectiva n.º 505558467; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/20040226.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 3.º e 6.º, que ficam com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
50 000 euros, representado por duas quotas: uma de 49 000 euros, do
sócio Carlos Jorge Pereira Carrão e uma de 1000 euros da sócia Sandra
Cristina da Costa Nunes.
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6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Carlos
Jorge Pereira Carrão, já nomeado gerente e ainda pelo não sócio
António Afonso dos Santos, divorciado, residente na Rua Principal,
131, em Fonte Santa, Alcobaça.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000741789

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

LUÍS CARRACHA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 21, freguesia do Torrão,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 692/040611; identificação de pessoa colectiva n.º P-506978141;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/040625.

Certifico que foi nomeado gerente da sociedade supra, Carolina Rosa
Penetra Alves Carracha, em 17 de Junho de 2004.

29 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Maria Paula Mo-
lha Zacarias Balona. 2002128146

MONTIJO

FERNANDO COUCEIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta Corte do Leite, 1.º, esquerdo, lugar do Afonsoeiro,
Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2613/
001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505193280.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade, os docu-
mentos da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2005162850

PALMELA

E 3 S � EMPRESA DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Urbanização do Vale do Alecrim, lote A, edifício Global,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2756/
20040309; identificação de pessoa colectiva n.º 501724460; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 2/20040608.

Certifico que, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, foi depositado o texto autenticado da escritura da
sociedade em epígrafe, onde consta a mudança de sede para a Urbani-
zação do Vale do Alecrim, lote A, edifício Global, Pinhal Novo,
Palmela e a alteração parcial do contrato, tendo como consequência
a alteração do artigo 2.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social fica instalada na Urbanização do Vale do Alecrim,
lote A, edifício Global, Pinhal Novo, freguesia e concelho de Palmela.

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

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2005654612

SANTIAGO DO CACÉM

GIESTAMÁQUINAS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E PEÇAS, L.DA

Sede: Herdade do Monte Espada, Alvalade-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1195/020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506197255.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 3.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006299913

CARLOS RIBEIRO GASPAR, L.DA

Sede: Bairro dos 678 Fogos, Banda 6, tipo b-1,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 307/840713; identificação de pessoa colectiva n.º 501599258.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 7.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006306430

CLIFO DOIS � FRIO E CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona da Indústria Ligeira, 2, lote 11,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 940/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504360680.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 18 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006299875

CONTEBRIGA � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua da Telecom, 8, 1.º, A, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 690/940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503171778.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 9.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006306448

M. R. MEDICINA E PREVENÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Estação dos Caminhos de Ferro, 41, 1.º,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 723/950106; identificação de pessoa colectiva n.º 502488123;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/20040426.
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Certifico que foi registada a nomeação do gerente Vasco Miguel
Conceição Correia Manso Ribeiro, solteiro, maior, residente na Rua
da Estação dos Caminhos de Ferro, 41, 1.º, Santiago do Cacém.

Data da deliberação: 1 de Maio de 2002..

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299441

RESTAURANTE O FAVO, L.DA

Sede: Bairro do Porto Velho, Avenida de Santiago, 34,
rés-do-chão, direito, Vila Nova de Santo André, Santo André,

Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1088/010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505471388;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 2 e 3/20040506.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções da gerente Sofia do Amparo Pires, por renún-

cia, em 26 de Abril de 2004.
Alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe, tendo a

alteração sido quanto ao n.º 2 do artigo 6.º do referido contrato de
sociedade, que fica com a seguinte redacção:

6.º

1 � [...]
2 � Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.
3 � [...]

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actua-
lizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299425

DELTABOX � ENGENHARIA, PROJECTOS E SERVIÇOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Bairro Azul, Colectiva A-4, rés-do-chão, esquerdo,
Vila Nova de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1147/011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505880792;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
datas das apresentações: of. 9, of. 10 e 11/20040422 e 10/20040511.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da sociedade
em epígrafe, tendo a alteração sido quanto aos artigos 1.º e 3.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Azul, Colectiva, A-4,
rés-do-chão, esquerdo, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo
André, concelho de Santiago do Cacém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo
Alexandre Barata da Silva Costa e Maria da Conceição Fialho Palma.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Miguel Gonçalves Campos, por

renúncia, em 31 de Janeiro de 2004.
Nomeação dos gerentes Maria da Conceição Fialho Palma e Paulo

Alexandre Barata da Silva Costa.
Data da deliberação: 23 de Janeiro de 2004.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299468

A. FABRE DOS REIS, L.DA

Sede: edifício PGS, salas 8, 9 e 9-A, Galiza, Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 532/910528; identificação de pessoa colectiva
n.º 502561955; inscrições n.º 11, número e data da apresenta-
ção: 13/20040423.

Certifico que foi registada a nomeação da gerente Cândida Maria
de Sousa Febre dos Reis, solteira, maior, residente em Brescos, Santo
André.

Data da deliberação: 1 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299506

GANHÃO & GANHÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Poço, 21, Vale de Água, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 1086/010430; identificação de pessoa colectiva
n.º 505437848; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20040414.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, o texto da escri-
tura de onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 31 de De-
zembro de 2002..

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299433

CLÍNICA MÉDICA MARINHOS, L.DA

Sede: Praceta da Consciência, 4, São Domingos da Serra,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1277/030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506510085;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 7 e 8/20040510.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções da gerente Maria Eulália da Silva Nascimento

Marinho, por renúncia, em 1 de Março de 2004.
Nomeação do gerente Guido Monteiro Marinho, solteiro, maior,

residente na Praceta da Consciência, 4, São Domingos da Serra, San-
tiago do Cacém.

Data da deliberação: 1 de Março de 2004.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299476

ANCERAL � COMÉRCIO DE SISTEMAS DE HIGIENE, L.DA

Sede: Zona de Indústria Ligeira, lote 39, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 291/830223; identificação de pessoa colectiva
n.º 501350470.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 21 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006299883
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ÓPTICA E PAPELARIA SILVESTRE, L.DA

Sede: Avenida de Manuel Joaquim Pereira, 76, Ermidas-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 795/960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503688916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006299891

SERVITUBOS � ANDAIMES DO SUL, L.DA

Sede: Bairro do Pôr do Sol, 307, Vila Nova de Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 410/881111; identificação de pessoa colectiva n.º 502061405.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 2.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006299921

POÇÃO MÁGICA � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro do Pica Pau, banda 2, edifício 1, 3.º, C,
Vila Nova de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1241/021220; identificação de pessoa colectiva n.º 506421414;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040422.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da soci-
edade em epígrafe, tendo a alteração sido quanto aos artigos 1.º e 2.º,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Poção Mágica � Gestão de Condomí-
nios, Unipessoal, L.da e tem a sua sede em Vila Nova de Santo André,
Bairro do Pica Pau, banda 2, edifício 1, 3.º, C, freguesia de Santo
André, concelho de Santiago do Cacém.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão, manutenção de condomíni-
os, prestação de serviços a condóminos e condomínios, limpezas in-
dustriais, contabilidade, arrendamentos imobiliários, engomadoria com
arranjos de costura e comercialização de produtos relacionados com a
engomagem e costura.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299450

FARMÁCIA FONTES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 1347/040429; identificação de pessoa colectiva
n.º 505568454 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20040429.

Certifico que, por escritura de 12 de Abril de 2004, exarada a fl. 96,
do livro n.º 224, do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal,
entre Maria Cecília Silva Fontes Carieno Ribeiro, casada com José
António Carieno Ribeiro da Silva Fontes, na comunhão de adquiridos,
residente no Bairro das Flores, 100, Vila Nova de Santo André, Santo
André, Santiago do Cacém, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Fontes, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro dos 678 Fogos, banda 5,
edifício 1, rés-do-chão, direito, Vila Nova de Santo André, freguesia
de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de far-
mácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em espécie com a trans-
missão para a sociedade do estabelecimento comercial, denominado
Farmácia Fontes, conforme consta do relatório de revisor oficial de
contas adiante arquivado, é de 306 583,93 euros, representado por
uma quota de igual valor nominal pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, ficando aquela desde já nomeada gerente, com
ou sem remuneração, conforme a mesma decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é suficiente a inter-
venção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299492

ASOPAR � COMÉRCIO ARTIGOS DE MODA
E DESPORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula n.º 1348/
040430; identificação de pessoa colectiva n.º 504969064 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040430.

Certifico que, por escritura de 23 de Março de 2004, exarada a fl. 9,
do livro n.º 9, do Centro de Formalidades de Empresas de Setúbal,
Isabel Maria Guiomar Raposo, divorciada, residente na Travessa do
Vasco, 3, 2.º, Sines, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ASOPAR � Comércio Artigos de
Moda e Desporto, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Egas Moniz,
20-A, freguesia e concelho de Santiago do Cacém.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de moda e
desporto, calçado, vestuário, acessórios.

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 única sócia.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, ficando aquela desde já nomeada gerente, com
ou sem remuneração, conforme a mesma decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar 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 parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299522

RESTAURANTE O TRAJE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1349/040506; identificação de pessoa colectiva
n.º 506968928 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/20040506.

Certifico que, por escritura de 6 de Maio de 2004, exarada a fl. 43,
do livro n.º 227, do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal,
Valentim António Pereira Nunes, casado com Maria de Fátima Pe-
reira Nunes, na comunhão de adquiridos, residente na Estrada Nacio-
nal n.º 261, quilómetro 39,10, Deixa-o-Resto, Santo André, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante O Traje, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 261,
quilometro 39,10, Deixa-o-Resto, freguesia de Santo André, conce-
lho de Santiago do Cacém.

§ 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 restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao único
sócio, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam a 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 parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299549

VETSINES � SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula n.º 1350/
040518; identificação de pessoa colectiva n.º 506964710 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040518.

Certifico que, por escritura de 17 de Maio de 2004, exarada a fl. 114,
do livro n.º 141, do Centro de Formalidades de Empresas de Setúbal,
entre João Francisco do Ó Gonçalves da Silva Figueira, solteiro, mai-
or, residente na Rua do Conde de Ferreira, 26, Santiago do Cacém e
João Augusto Serrinha Figueira, casado com Maria de Lurdes do Ó
Gonçalves Silva Figueira, na separação de bens, residente na Praceta
de António Enes, 1, 2.º, direito, Linda a Velha, Oeiras, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VETSINES � Serviços Veteri-
nários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Ferreira, 26,
freguesia e concelho de Santiago do Cacém.

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 serviços veterinários e comér-
cio de produtos inerentes a esta actividade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio João Francisco
do Ó Gonçalves da Silva Figueira e outra no valor nominal de
500 euros, pertencente ao sócio João Augusto Serrinha Figueira.

2 � 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 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, 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, seja criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299573

SARGAÇO � SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Herdade do Monte Espada, Alvalade-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1276/030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506389367.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 4.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006299930

POLICLÍNICOS DE SANTO ANDRÉ, L.DA

Sede: Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 352/870219; identificação de pessoa colectiva n.º 501785434.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 8.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006306405

ALOENDRO AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Herdade do Monte Espada, Alvalade-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1093/010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505428164.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 5.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006306413

ELIMAUTA � ENFERMAGEM OCUPACIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro dos 678 Fogos, banda 5, edifício 2, 1.º, F,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 925/980826; identificação de pessoa colectiva n.º 504231812.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de
Junho de 2004, com a entrada n.º 6.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006306421

VASCO & COELHO, L.DA

Sede: Bairro do Liceu, 31, rés-do-chão, direito,
Vila Nova de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 689/940310; identificação de pessoa colectiva n.º 503171301;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/20040517.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, o texto da escri-
tura de onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 31 de De-
zembro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299590

TEMPLOG, CONSULTORIA TÉCNICA E LOGÍSTICA
INTEGRADA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro do Liceu, bloco 7, 2.º, direito,
Vila Nova de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1280/030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506587258;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040416.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, o texto da escritura
de onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade
em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 16 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299557

AGÊNCIA FUNERÁRIA ESTÊVÃO, L.DA

Sede: Rua do Hospital Conde Bracial, 69, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula n.º 817/
961025; inscrição n.º 55; número e data da apresentação: 3/20040511.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da sociedade
em epígrafe, tendo a alteração sido quanto ao artigo 6.º do referido
contrato de sociedade, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

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

2 � Fica nomeado gerente o sócio José Júlio da Silva Pires Sobral.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 2006299565

VIANA DO CASTELO
MELGAÇO

AMÉRICO DOMINGUES & JOSÉ PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 110/
950112; identificação de pessoa colectiva n.º 503370959; número
e data da apresentação: 13/180604.
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Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2001571933

PAULO AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 192/
010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505611384; número
e data da apresentação: 14/180604.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2001571968

ANTÓNIO MEDELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 84/
900523; identificação de pessoa colectiva n.º 502364700; número
e data da apresentação: 15/210604.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2007750015

PONTE DE LIMA

CAP � FÁBRICA DE PEÚGAS, L.DA

Sede: Longra, Sandiães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1365/20040628; identificação de pessoa colectiva n.º 506934063;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040628.

Certifico que, por escritura exarada em 21 de Abril de 2004, lavra-
da de fl. 90 a fl. 91, do livro n.º 286-B, do 1.º Cartório Notarial de
Barcelos, entre Ana Adosinda Coura Lopes Braga, casada com Adelino
Fernando Pereira Braga, na comunhão de adquiridos, residente no lugar
da Longra, Sandiães, Ponte de Lima e Carlos Alberto Pereira Coura,
solteiro, maior, residente no citado lugar da Longra, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAP � Fábrica de Peúgas, L.da e
tem a sua sede no lugar da Longra, freguesia de Sandiães, concelho de
Ponte de Lima.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, comercialização de meias
e similares em malha, sua importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
7500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios; porém, quando feitas a estranhos, dependem do consentimen-
to da sociedade e dos restantes sócios não cedentes, que por esta or-
dem terão direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, incumbem aos
gerente, sócios ou não, remunerados ou não, conforme for deliberado

em assembleia geral e nela eleitos, ficando desde já nomeados geren-
tes, ambos os sócios Ana Adosinda Coura Lopes Braga e Carlos Alberto
Pereira Coura.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda,
aluguer e oneração de veículos automóveis, bem como a celebração
de contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios através de deliberação unânime da
assembleia geral, prestações suplementares de capital, na proporção
das suas quotas e até ao limite máximo de 10 vezes o capital social.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006084127

IRMÃOS PUGA & PINTO, L.DA

Sede: Bouça Carreiras, Rebordões, Souto, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 845/20000724; identificação de pessoa colectiva n.º 505070618;
entrada n.º 15/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065688

R. AMORIM & C.A, L.DA

Sede: Vilar, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 631/970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503882518;
entrada n.º 11/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006084771

LUCEL MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar do Alto, Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 237/871110; identificação de pessoa colectiva n.º 501896376;
entrada n.º 15/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006084798

MÓVEIS P+R, L.DA

Sede: lugar de Raras, Arcos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 379/920207; identificação de pessoa colectiva n.º 502700629;
entrada n.º 14/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006084780
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LABROUJATRANS � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Codeçal, Labruja, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 791/991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504693190;
entrada n.º 22/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006084151

TURICUNHA � TURISMO, L.DA

Sede: Largo da Feira, 20, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 157/810925; identificação de pessoa colectiva n.º 501164782;
entrada n.º 23/20040628.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065700

CATEGÓRICA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Insua, Anais, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1084/20011129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505849054; entrada n.º 24/20040628.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2003934162

FORTYCOS � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Monte, Santa Comba, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 903/20010309; identificação de pessoa colectiva n.º 505368188;
entrada n.º 25/20040628.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2002040214

SOCIEDADE AGRÍCOLA CORREIA DA SILVA
& HERDEIROS, L.DA

Sede: Bárrio, Gemieira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 535/950608; identificação de pessoa colectiva n.º 503441783;
entrada n.º 26/20040628.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065718

TALHO DO TERREIRO, L.DA

Sede: Terreiro, Gandra, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 812/20000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504319477;
entrada n.º 4/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006084186

ARMINDO DO LAGO, L.DA

Sede: Rua de Agostinho José Taveira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 319/900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502396610;
entrada n.º 18/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2000051421

SALSICHARIA LIMIANA, L.DA

Sede: lugar de São Simão, Vitorino de Piães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 163/820511; identificação de pessoa colectiva n.º 501255729;
entrada n.º 19/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2000051766

FREITAS & LILLO � CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS, L.DA

Sede: Redimões, Moreira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1209/20021007; identificação de pessoa colectiva n.º 506321436;
entrada n.º 9/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065858

AVELINO BARROS & FILHOS, L.DA

Sede: Largo de São João, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1283/20030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506537471;
entrada n.º 10/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065866
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ODETE VIEIRA & IRMÃ, L.DA

Sede: Centro Comercial Rio Lima, loja 13, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 268/890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502123109;
entrada n.º 11/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065270

ROSEIRA II � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Pombal, Calheiros, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 854/20000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505122367;
entrada n.º 1/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006066668

AGROLIMA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Agrela, Seara, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1079/20011119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505784718; entrada n.º 14/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065670

JOAQUIM SOUSA, L.DA

Sede: Faldejães, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 399/920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502784873;
entrada n.º 13/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065661

ROLO & SILVA, L.DA

Sede: Lagoa, Ribeira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 688/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504135228;
entrada n.º 12/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065653

SERVIMOR � SERVIÇOS MÚLTIPLOS, L.DA

Sede: Gandara, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 719/981001; identificação de pessoa colectiva n.º 502382210;
entrada n.º 3/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065645

PASTELARIA E HAMBURGARIA, SUPREMA, L.DA

Sede: Rua do Cónego Manuel José Barbosa Correia,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 434/930504; identificação de pessoa colectiva n.º 502989360;
entrada n.º 17/20040628.

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 2003.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006065696

SUAVECEL � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE PAPEL, L.DA

Sede: Porrote (Boa Morte), Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 655/971119; identificação de pessoa colectiva n.º 503599620;
entrada n.º 3/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006084178

CONFECÇÕES MARIA MACIEL, L.DA

Sede: Junqueira, Vitorino de Piães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 620/970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503844764;
entrada n.º 2/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006084453

REVIER CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do General Norton de Matos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 465/931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503105635;
entrada n.º 1/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006066781
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CONFECÇÕES AVE E LIMA, L.DA

Sede: Igreja, Santa Comba, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 849/0000727; identificação de pessoa colectiva n.º 505057549;
entrada n.º 7/20040629.

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 2003.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas da Costa Vital.
2003799508

CALDAS & ALVES, L.DA

Sede: Largo do Terreiro, Gandra, 4990 Ponto de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 139/800312; identificação de pessoa colectiva n.º 500959528;
entrada n.º 9/20040629.

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 2003.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas da Costa Vital.
2006065742

TEIXEIRAS & AFONSO, L.DA

Sede: lugar de Santo Amaro, Feitosa, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 81/711229; identificação de pessoa colectiva n.º 500423180;
entrada n.º 8/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006065734

TENIJO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do General Norton de Matos, 79, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 754/990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504392476;
entrada n.º 6/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006065726

RECICLONORTE � RECICLAGEM DO NORTE, L.DA

Sede: Carreira, Sandiães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 547/950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503473430;
entrada n.º 5/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006065769

LINO CAÇADOR & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 140, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 623/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503861332;
entrada n.º 13/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006084194

ABEL LOPES � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Agostinho José Taveira, 18, 1.º,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1335/20040128; identificação de pessoa colectiva
n.º 506815617; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 20040628.

Certifico que, por escritura exarada em 21 de Junho de 2004, la-
vrada de fl. 46 a fl. 46 v.º, do livro n.º 342-S, do Cartório Notarial de
Ponte de Lima, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste no seguinte: actividades de contabilidade,
consultoria fiscal e gestão.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2006084160

EVARISTO & RICARDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Caseiros, Facha, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1366/20040629; identificação de pessoa colectiva
n.º 507026667; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040629.

Certifico que, por escritura lavrada em 22 de Julho de 2004, exarada
de fl. 54 a fl. 55 v.º, do livro n.º 342-S, do Cartório Notarial de Pon-
te de Lima, entre Evaristo da Costa Lima, casado com Alexandrina
Rodrigues Guerra Lima, na comunhão de adquiridos, residente em
Caseiros, Facha, Ponte de Lima e Ricardo Jorge Guerra de Lima, sol-
teiro, maior, Caseiros, Facha, foi constituída a sociedade comercial
por quotas em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Evaristo & Ricardo � Construções, L.da,
tem a sua sede no lugar de Caseiros, da freguesia da Facha, do conce-
lho 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 da sociedade consiste no seguinte: construção civil, re-
vestimento de paredes e pavimentos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
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2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Evaristo
da Costa Lima e Ricardo Jorge Guerra de Lima.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes a nomear em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes os sócios Evaristo da Costa Lima e Ricardo Jorge Guerra de
Lima.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até ao
quíntuplo do capital social existente no momento da deliberação, na
proporção das respectivas quotas.

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

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento do
capital social depositado, a fim de fazer a despesas com a sua consti-
tuição, registo, aquisição de equipamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006084763

ABREU & IRMÃO, L.DA

Sede: Queimada, Fontão, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 99/760904; identificação de pessoa colectiva n.º 500585466;
entrada n.º 10/20040629.

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 2003.

29 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas
da Costa Vital. 2006065750
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