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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
AMADORA

JOÃO RIBEIRO � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 332;
identificação de pessoa colectiva n.º 506955699; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/040701.

Certifico que, entre João São Pedro Ribeiro e Maximina Rosa Dias
Carapinha Alcobia São Pedro Ribeiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Ribeiro � Contabilidade e
Fiscalidade, L.da, tem a sua sede na Rua do Algarve, lote 17, rés-do-
-chão, direito, A-da-Beja, freguesia de São Brás, concelho de Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabelecimen-
tos, agências, delegações ou outras formas de representação, em qualquer
parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de gestão,
contabilidade e fiscalidade.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des, ainda que com objecto diferente, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma asso-
ciar-se a outras sociedades.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 3000 euros, do sócio João
São Pedro Ribeiro, e outra de 2000 euros, da sócia Maximina Rosa
Dias Carapinha Alcobia São Pedro Ribeiro.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o do capital social até 20 vezes o
mesmo.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio João São Pedro
Ribeiro.

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

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos da falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento da

sociedade a favor de terceiros.
8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Conferido e conforme.

6 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000263850

LISBOA � 1.A SECÇÃO

DELMIRO, ALVES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 232/730323; identificação de pessoa colectiva
n.º 500084092; inscrição: 120620002.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000254398

LISBOA � 2.A SECÇÃO

INTERCORQUE � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 570/671018; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140316; inscrições n.os 12 e 13; números e data das
apresentações: 17 e 18/20040701.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário da sociedade por deliberação de 12 de

Dezembro de 2003.
Secretário: José Marques de Oliveira, residente na Avenida de

Ressano Garcia, 36, 2.º, direito, Lisboa; suplente: Mário Jorge da Cruz
Matos Baptista, com o mesmo domicílio.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005458880

INTERBIJOUX � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 108/20020215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505827255; inscrição: 2/20030818.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002955182

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CABRITA & GRIFO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 689/011030; identificação de pessoa colectiva
n.º 505698935; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 12 e 13/030414.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 3.º e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas, duas no valor nominal de
1000 euros cada e outra no valor nominal de 3000 euros, pertencen-
do todas ao sócio Ricardo Miguel Moreira de Almeida Lóia Cabrita.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Ricardo
Miguel Moreira de Almeida Lóia Cabrita, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 12/030414. � Cessação de
funções das gerentes, Maria de Fátima Duarte Baptista Grifo e Florbela
de Jesus Pereira Félix, por terem renunciado em 28 de Agosto de 2002.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002957614

PEQUENA SEREIA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 501/030703; identificação de pessoa colectiva n.º 503987700;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 61/030703.

Certifico que, o capital social de 5000 euros, foi aumentado para
100 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 1 e 3.º que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa adoptar a firma Midas Prestige II � Agên-
cia de Viagens, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua do 1.º de
Dezembro, 80, 1.º, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 100 000 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros, outra de 500 euros e
outra de 57 000 euros, todas da sócia Yayde Development
Corporation, e uma de 40 000 euros do sócio Sérgio Alexandre Martins
Ferreira.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio . 2002358710

QUINTA VIA � PUBLICIDADE, MARKETING E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 066/030306; identificação de pessoa colectiva n.º 503408646;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 50/030306.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 7500 euros e transformação em sociedade
unipessoal, tendo o contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta Via � Publicidade e Marketing,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Calçada da Tapada, 85, 2.º, esquer-
do, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de publi-
cidade, consultadoria de marketing e formação profissional. Comér-
cio de equipamento de escritório.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
7500 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer prestações suplementares ao capital até ao
montante global igual ao capital social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, já, nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme
decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção do gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva . 2005066087

MICROGER � SERVIÇOS DE GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 455/030620; identificação de pessoa colectiva n.º 503856266;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/030620.

Certifico que, o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º
(corpo) e 4.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade continua a adoptar a firma MICROGER � Serviços
de Gestão e Consultoria, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D. João
II, lote 1.16.05, 4.º, A (Edifício Infante), na freguesia de Santa Maria
dos Olivais, concelho de Lisboa.

Mantêm-se os §§ 1.º e 2.º deste artigo.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 4750 euros pertencente ao sócio Mariano dos Anjos Dinis e
outra do valor nominal de 250 euros pertencente à sócia Almerinda
Paiva Ferreira de Carvalho Dinis.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2002363757

PLANFIN � SERVIÇOS DE PLANEAMENTO FINANCEIRO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7316/980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504864696;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 26 e 27/040608.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

6 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 26/040608. � Cessação
de funções do fiscal único, efectivo e do suplente, «Mendes, Ferreira
& Soutinho, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas» e «Assunção,
Oliveira e Sá e Cambão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas»,
por terem renunciado em 9 de Junho de 2003 e 12 de Junho de 2003,
respectivamente.

7 � Apresentação n.º 27/040608. � Nomeação do fiscal único,
por deliberação de 17 de Julho de 2003, para o triénio em curso de
2002/2004: J. Monteiro & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, L.da, com sede na Rua do Padre Américo, 18-F, escri-
tório 6, Lisboa; Salvador Figueiredo Vás e Lima, casado, residente na
Rua da Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de
contas, suplente.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006491105

CLÍNICA DA MATTA � MEDICINA ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7321/980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504198378;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 38/040426.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 38/040426. �
Deslocação da sede para a Rua de Pascoal de Melo, 67-A, freguesia de
São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006476114

QUINTA SANTANA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7384/980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504245066;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/040329.

Certifico que, foi registado o encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006576062

QUINTA SANTANA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7384/980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504245066;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/040329.

Certifico que, foi registada a dissolução, por deliberação de 31 de
Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004314800

4:2:2 � COMUNICAÇÃO
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7396/980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504238434;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/040330.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 20 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004314982

MULTIFROTA � COMÉRCIO E GESTÃO DE FROTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 944/910903; identificação de pessoa colectiva n.º 502622431;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 49/030331.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e eliminados os artigos 10.º e 11.º, da so-
ciedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens constantes da escrita, é de 1 725 000 e corresponde à soma de
três quotas, uma de 1 466 250 euros do sócio Manuel Armando Ca-
valheiro Pinheiro, uma de 86 250 euros da sócia GLOBALIS � So-

ciedade Gestora de Participações Sociais, S. A., e outra de 86 250 euros
da sócia GESTRIL � Sociedade Gestora de Participações Sociais, L.da,
e outra de 86 250 euros do sócio Agostinho Alberto Bento da Silva
Abade.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em partes, bem como a sua
divisão, entre os sócios ou seus descendentes não carece do consenti-
mento prévio da sociedade.

2 � A cessão de quotas a favor de terceiros dependerá do consen-
timento prévio da sociedade. No caso de recusa de tal consentimen-
to, a sociedade compromete-se a adquirir ou amortizar a quota ou
quotas cedendas nos 90 dias subsequentes ao conhecimento do facto
pela gerência pelo valor da liquidação da quota determinado nos ter-
mos do artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, com
referência ao montante da deliberação.

3 � No caso de ser autorizada a cessão de quotas a favor de tercei-
ros, os sócios não cedentes, em primeiro lugar e a sociedade em se-
gundo lugar, gozam do direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, são atribuídas à gerência cujos
membros serão eleitos por um período de quatro anos, podendo, ser
sempre reeleitos.

2 � A gerência poderá designar, procuradores da sociedade para
fins determinados.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pela forma
seguinte:

a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois membros da gerência,
sendo uma a do gerente Manuel Armando Cavalheiro Pinheiro;

b) Pela assinatura de um ou mais membros da gerência, dentro dos
limites das respectivas delegações de poderes;

c) Pela assinatura do procurador da sociedade que detenha poderes
específicos para o efeito.

2 � Aos membros da gerência é expressamente proibido obrigar a
sociedade em avales, fianças, livranças, garantias e actos semelhantes,
contratos ou documentos que não digam respeito ao objecto da socie-
dade, sendo considerados nulos e de nenhum efeito os actos e contratos
praticados com violação do aqui disposto sem prejuízo da responsabi-
lidade dos membros que intervenham em tais actos pelos prejuízo cau-
sados à sociedade.

ARTIGO 9.º

Para o quadriénio que inicia na presente data, ficam desde já no-
meados gerentes o sócio Manuel Armando Cavalheiro Pinheiro, e as
sócias GLOBALIS � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.
e GESTRIL � Sociedade Gestora de Participações Sociais, L.da, re-
presentadas pelos seus administrador e gerente, Miguel Maria Félix da
Costa e Jorge Maria Félix da Costa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001131828

PROMOCAR EVENTOS � EVENTOS E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7397/980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504251520;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/040308.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004303018

CENTRO DE RECICLAGEM DE PALMELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7424/980820; identificação de pessoa colectiva n.º 504222090;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/040130.
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Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 250 000 000$ para 1 500 000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 500 000 euros, representado por 300 000 ac-
ções no valor nominal de 5 euros cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005474398

COLORAÇÃO PERFEITA � SOCIEDADE DE ESTÉTICA
E BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7430/980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504222589;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/040527.

Certifico que, foi registado o reforço do capital de 5000 euros para
120 000 euros, tendo os artigos 1.º e 3.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua com a firma Coloração Perfeita � Socieda-
de de Estética e Beleza, L.da, e fica com a sua sede na Rua de Castilho,
165, lojas 1 e 2, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sua sede social dentro
do mesmo concelho ou qualquer outro limítrofe, assim como a criar
e a manter sucursais, agências, delegações ou qualquer outra forma de
representação bem como escritório ou estabelecimentos no território
nacional ou estrangeiro.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
120 000 euros, e corresponde a duas quotas, uma quota de
14 750 euros, pertencente à sócia Maria Paula Ribeiro Mattamouros
Resende e uma quota de 105 250 euros, pertencente ao sócio João
Chaves Pires dos Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006569368

LOURES

MERCANTIL DE REFRIGERAÇÃO � SOCIEDADE CO-
MERCIAL DE CÂMARAS MÓVEIS DE FRIO E MA-
QUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6936;
identificação de pessoa colectiva n.º 502067012.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003957022

SINALMATE, COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 773;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507040163; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 23/20040715.

Certifico que, por escritura de 15 de Julho de 2004, exarada a
fl. 123 do livro de notas para escrituras diversas n.º 146 do Cartório

Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
constituída a sociedade em epígrafe, por António Joaquim Trindade
Marques que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SINALMATE, Comércio de Ma-
teriais de Construção e Sinalização, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amélia Rey Colaço, 15,
6.º, direito, freguesia da Portela, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de materiais de
construção civil e obras públicas, sinalização e equipamento de segu-
rança.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007547180

O FINTAS RELVADO LOURES, EXPLORAÇÃO
E GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 772;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506964884; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 22/20040715.

Certifico que, por escritura de 24 de Junho de 2004, exarada a
fl. 110 do livro de notas para escrituras diversas n.º 381 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre José Hilário Mendes da
Trindade, Amin Martins Gulamali e Salim Martins Gulamali que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Fintas Relvado Loures, Explo-
ração e Gestão de Instalações Desportivas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Empresarial Loures A-8,
fracção D, A-das-Lebres, freguesia de Santo Antão do Tojal, conce-
lho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração e gestão de insta-
lações desportivas. Organização de eventos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
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iguais do valor nominal de 2000 euros cada uma e uma de cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente José
Hilário Mendes da Trindade.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002509638

RESTAURANTE OLIVAL DA FONTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 071;
identificação de pessoa colectiva n.º 505362031.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2006461800

IDEAL PAPILÂNDIA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 675/
20040519; identificação de pessoa colectiva n.º P 506973085;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040519.

Certifico que, por escritura de 18 de Maio de 2004, exarada de
fl. 117 a fls. 118 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 376 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empre-
sas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Luciano
José de Deus Paixão que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ideal Papilândia � Comércio de
Artigos de Papelaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 28, rés-do-chão,
esquerdo, Urbanização Alto dos Mealheiros, Bairro do Estacal Novo,
freguesia de Santa Iria de Azóia, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de artigos de papela-
ria, artigos de livraria, artigos de tabacaria, artigos de perfumaria,
artigos de decoração, brinquedos, brindes, bijutaria, publicações perió-
dicas, doces e guloseimas e jogos da Santa Casa.

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.

19 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003933514

SOTRAL � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6103;
identificação de pessoa colectiva n.º 501793364.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003929460

SNEGABLOCO � SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 760;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507043600; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20040708.

Certifico que, por escritura de 8 de Julho de 2004, exarada a
fl. 23 do livro de notas para escrituras diversas n.º 383, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi
constituída a sociedade em epígrafe, por João Manuel Caldes Pão Finto
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SNEGABLOCO � Serviços de
Construção Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Corujinho, armazém
11, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de ferragens e ferra-
mentas, artigos eléctricos, químicos e de drogaria, materiais e equipa-
mentos para construção civil. Prestação de serviços de construção
civil.

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.

16 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2007569280
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ARTICONSUMO � INFORMÁTICA E CONSUMÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 761;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507043553; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20040708.

Certifico que, por escritura de 8 de Julho de 2004, exarada a
fl. 25 do livro de notas para escrituras diversas n.º 383, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, entre José Isidoro Caldes Pão Finto e
João Manuel Caldes Pão Finto que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTICONSUMO � Informática
e Consumíveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Corujinho, armazém
11, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de material, equipa-
mento e consumíveis informáticos e de escritório. Prestação de ser-
viços de tipografia e informática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

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

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, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

16 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2007569299

HOUSE FISH � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 006;
identificação de pessoa colectiva n.º 503957062.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949348

JARDIM DE INFÂNCIA � A FONTE DO MIMINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 378;
identificação de pessoa colectiva n.º 503502278.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949550

ALBERTO & AMARO � CONSTRUÇÕES
E EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 118;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505202360.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2001234821

MONTEQUE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4679;
identificação de pessoa colectiva n.º 501402560.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949577

ARMÉNIO & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1164;
identificação de pessoa colectiva n.º 500533105.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949585

CUSTÓDIO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 073;
identificação de pessoa colectiva n.º 505161826.
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Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003929746

LACTICÍNIOS DA VÁRZEA DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 501392041.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002406790

V. E. I. PORTUGAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 652;
identificação de pessoa colectiva n.º P 972508217.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002511241

SERAFIM & AMARO � EMPREITADAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 940;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505129655.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2006352814

C. NOVAIS (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 25; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500049319.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002406774

SOUSA & CANCELINHA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7938;
identificação de pessoa colectiva n.º 502412518.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2005303976

TÁXI O PILATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 363;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504821768.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2001234805

CAMECO � GESTÃO E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 774;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506264025; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20040716.

Certifico que, por escritura de 9 de Junho de 2004, exarada de
fl. 112 a fl. 113 do livro de notas para escrituras diversas n.º 107-G
do Cartório Notarial de Benavente, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAMECO � Gestão e Negócios
Empresariais, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua dos Álamos,
11, Fanqueiros, freguesia e concelho de Loures.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social gestão e negócios empresariais,
a saber gestão de imóveis próprios e alheios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota do valor nominal de
5000 euros pertencente ao único sócio Carlos Mendes Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade será designa-
da por decisão do único sócio.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica desde já designado gerente o único sócio Carlos Mendes
Correia.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade nas condições a es-
tabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007569965

OFFICELBA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 232;
identificação de pessoa colectiva n.º 504015486; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/20040716.

Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2004, exarada de fl. 52 a
fl. 53 do livro de notas para escrituras diversas n.º 340-I do 15.º Cartó-
rio Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Maio de 2004.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007569973

INFANTÁRIO BOA-HORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5197;
identificação de pessoa colectiva n.º 501592970.
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Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2001234813

EUROSEBASTIÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503595411.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002420009

PASA � SUBEMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 505885379.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2005322369

CONCEITO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 466;
identificação de pessoa colectiva n.º P972837671.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003929517

DATINFOR � INFORMÁTICA, SERVIÇOS E ESTUDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 658;
identificação de pessoa colectiva n.º 500807574.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002518548

INDUSTRIMONTAGENS � INSTALAÇÕES
TÉCNICAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 432;
identificação de pessoa colectiva n.º 503005762.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003929770

BESAM IBÉRICA, S. A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 750;
identificação de pessoa colectiva n.º P980118620.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003926674

SNACK-BAR APOLO 78, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3096;
identificação de pessoa colectiva n.º 500813906.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002515263

RASO DOS SANTOS & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3539;
identificação de pessoa colectiva n.º 501085521.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2001239343

CMID � CONSTRUÇÕES METÁLICAS
PARA INDÚSTRIA DIVERSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5469;
identificação de pessoa colectiva n.º 501592520.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003851453

C. T. N. � CALÇADAS TELES NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 503261823.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003945555

A. M. L. S. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 503126314.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003944885

HOLDICONSTRÓI, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 107;
identificação de pessoa colectiva n.º P505234530; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 8/20040511.

Certifico que, por acta n.º 4 de 3 de Maio de 2004, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Nomeação de administrador.
Administrador único: José Carlos Pereira Abrantes Neves, casado,

residente na Rua de Vasco Santana, lote 6, 9.º, esquerdo, Portela de
Sacavém, Loures.

Data da deliberação: 3 de Maio de 2004.
Período: Triénio de 2004/2006.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003917691
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ARMINDO DUARTE GASPAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 758;
identificação de pessoa colectiva n.º P507035135; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20040708.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2004, exarada de
fl. 77 a fl. 78 do livro de notas para escrituras diversas n.º 381-J do
26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
por Armindo Duarte Gaspar que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armindo Duarte Gaspar,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Arminda Gomes de
Carvalho, 1-C, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio de materiais de construção
civil, de bricolage, equipamentos sanitários, eléctricos, materiais si-
milares e trabalhos de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente
ao único sócio.

4.º

A gerência da sociedade, pertence ao único sócio ou a não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos é necessária a intervenção de um gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio, ora outorgante,
Armindo Duarte Gaspar.

5.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.

15 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007568594

BUSCALUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 503;
identificação de pessoa colectiva n.º P505505460.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003437827

CELISCONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8395;
identificação de pessoa colectiva n.º 502541400.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2008571416

BARREIRO & IRMÃO, ABRAÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 345;
identificação de pessoa colectiva n.º 500532834.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2008571440

ADEGA O 1.º DE MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3345;
identificação de pessoa colectiva n.º 500532052.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2008571459

HENRIQUE FIEL LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2623;
identificação de pessoa colectiva n.º 500668302.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002527350

AUTO TÁXIS, ALMEIDA & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 271;
identificação de pessoa colectiva n.º P505367459.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2005439851

GRÁFICA SOARES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8486;
identificação de pessoa colectiva n.º P971563810.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949380

FIGUEIREDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1058;
identificação de pessoa colectiva n.º 500903980.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002518769

OBRICHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 798;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505646471.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003907165
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MATEXPLÁS � MÁQUINAS E MATÉRIAS PRIMAS
PARA PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 227;
identificação de pessoa colectiva n.º 500653267.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003939261

FERNANDO ALVES ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 432;
identificação de pessoa colectiva n.º 500562261.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2008694704

PINA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1189;
identificação de pessoa colectiva n.º 500553971.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2005303992

SOCOVAZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 983;
identificação de pessoa colectiva n.º P973628502.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2005303968

J. F. MIRANDA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 714.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

2 de Fevereiro 2004. � A Ajudante, Maria Manuela dos Santos
Saraiva. 2002417954

VÍTOR MAROCO � INDÚSTRIA DE ARMAZENAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 867; inscri-
ções n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 3 e 4/20030114.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
4 � Apresentação n.º 3/20030114.
Facto: Nomeação de secretário e suplente.
Secretário: Manuel Custódio Sebastião, casado, residente na Calçada de

Arroios, 14, 3.º, direito, Lisboa; suplente: Cristina Maria Correia de Oli-
veira e Silva, solteira, maior, residente na Rua da Cidade de Castelo Ban-
co, 3, 8.º, F, Urbanização Casal do Cotão, 3.ª fase, São Marcos, Sintra.

Data da deliberação: 14 de Fevereiro de 2002.
5 � Apresentação n.º 4/20030114.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 27 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001399707

AUTO TÁXIS SANTA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 17 538/20010611; identificação de pessoa colectiva
n.º 505012510; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 3/20040714.

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2004, exarada de
fl. 40 a fls. 40 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 381-J
do 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de
registo:

Facto: Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 29 de Junho de 2004.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007568896

AUTO QUINTA NOVA DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2470/
761229; identificação de pessoa colectiva n.º 500590060; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20040714.

Certifico que, por escritura de 5 de Julho de 2004, exarada de fl. 83 a
fl. 84 do livro de notas para escrituras diversas n.º 729-A do Cartório
Notarial de Loures, foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade
em epígrafe que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado na
caixa social, é de 20 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas,
uma de 11 000 euros, do sócio Álvaro Jorge Lourenço Rasteiro e uma
de 9000 euros, da sócia Maria da Anunciação Alves Prado Pascoal
Rasteiro.

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

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003932151

FORTUNATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 474/
940801; identificação de pessoa colectiva n.º 503301418; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20040714.

Certifico que, por escritura de 5 de Julho de 2004, exarada de fl. 81 a
fls. 81 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 729-A do
Cartório Notarial de Loures, foi alterado o artigo 3.º do contrato da
sociedade em epígrafe que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, é de 45 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
22 500 euros, pertencente uma a cada sócio.

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

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003932720

RODRIGUES DIAS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5896/
961013; identificação de pessoa colectiva n.º 501736190; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/20040714.

Certifico que, por escritura de 6 de Fevereiro de 2004, exarada de
fl. 109 a fls. 109 v.º do livro de notas para escrituras diversas
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n.º 335-I do 15.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguin-
te acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007569663

NEOSAN � SUPLEMENTO NUTRICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 198/
981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504488473; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20040714.

Certifico que, por escritura de 20 de Abril de 2004, exarada de
fl. 76 a fl. 77 do livro de notas para escrituras diversas n.º 267-D do
Cartório Notarial de Sobral de Monte Agraço, foi alterado o artigo 3.º
do contrato da sociedade em epígrafe que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 4750 euros pertencente ao sócio Mário Macedo Caixeiro e uma
no valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria Isabel
Farinha Simão Macedo Caixeiro.

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

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007546604

CLÍNICA ORTODÔNTICA DR. SÁ E MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4866/
840426; identificação de pessoa colectiva n.º 501458263; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 14/20040714.

Certifico que, pela acta n.º 20 de 30 de Junho de 2004, da socieda-
de em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

6 � Apresentação n.º 14/20040714.
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Alexandra Margarida Paula Campos Sá e Melo.
Data da deliberação: 30 de Junho de 2004.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007569680

MAJODATO � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9570/
920626; identificação de pessoa colectiva n.º 502797614; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 16/20040614.

Certifico que, pela acta n.º 23 de 13 de Janeiro de 2004, da sociedade em
epígrafe, e respectivo aditamento, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Nomeação dos corpos sociais para o triénio de 2004/2006.
Administrador único: José Agostinho de Sá Ribeiro.
Fiscal único: Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, com sede na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, em Lis-
boa, representado por Donato João Lourenço Viçoso; fiscal
suplente: José Martins Lampreia, revisor oficial de contas.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003939970

KYRBYLIM � COMÉRCIO ROBOT LIMPEZA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente KYRBYLIM � COMÉRCIO ROBOT LIMPEZA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 361/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 505994038;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 17 e (of.) 18/20040714.

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2004, exarada de
fl. 144 a fls. 146 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 726-
A do Cartório Notarial de Loures, foi efectuado o seguinte acto de
registo:

1 � Averbamento (of.) n.º 1, apresentação n.º 17/20040714.
Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Carla Maria Carvalho Santos.
Causa: Renúncia.
Data: 13 de Maio de 2004.
Mais certifico que, pela mesma escritura e relativamente à mesma

sociedade, foi alterado o respectivo contrato que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KYRBYLIM � Comércio Robot
Limpeza, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Praceta de
São Tomé, 9, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A Sociedade poderá adquirir livremente, participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
em agrupamentos complementares de empresas, constituir associa-
ções e participações em consórcios.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o comércio a retalho de máquinas e
robot de limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma única quota pertencente ao
sócio Paulo Jorge da Silva Cachola.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pertence a ele único sócio, já antes nomeado gerente, sen-
do suficiente a sua intervenção para que a Sociedade se considere
validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003939598

OLIVEIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 358;
identificação de pessoa colectiva n.º 503281620; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20040709.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/20040709.
Facto: Cessação de gerência.
Gerente: Paula Maria Amaro Gomes de Oliveira.
Causa: Renúncia.
Data: 20 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002509581

DUARTE & BATISTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 502958677.
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Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003914196

RUI FRANCO HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 748;
identificação de pessoa colectiva n.º 503889377.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928669

TRANSPORTES DE CARGA JOSÉ LUÍS VITORINO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9784/
921012; identificação de pessoa colectiva n.º 502858303;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 15 e (of.) 17/20040708.

Certifico que, por escritura de 20 de Abril de 2004, exarada de
fl. 65 a fl. 67 do livro de notas para escrituras diversas n.º 106-H do
3.º Cartório Notarial de Almada, foi efectuado o seguinte acto de
registo:

7 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º (of.) 15/20040708.
Facto: Cessação das funções de gerente.
Gerente: António José da Costa Vitorino.
Causa: Renúncia.
Data: 30 de Abril de 2004.
Mais certifico que, pela mesma escritura e relativamente à mesma

sociedade, foram alterados o artigo 3.º e o n.º 2 do artigo 4.º do con-
trato de sociedade que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e dos demais
valores que compõem a escrita social é de 49 879,79 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 44 891,81 euros,
pertencente ao sócio José Luís Vitorino e uma de 4987,98 euros per-
tencente à sócia Maria de Lurdes Ricardo Costa Vitorino.

4.º

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

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

Está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002527598

TANUSI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 759;
identificação de pessoa colectiva n.º 506390900; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 13/20040708.

Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2004, exarada a
fl. 74 do livro de notas para escrituras diversas n.º 73-C, do Cartório
Notarial de Alverca do Ribatejo, foram alterados os artigos 2.º, 3.º,
6.º, 12.º, 13.º, 15.º, 17.º e 22.º do pacto social que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Funchal, 51, Fanqueiro, freguesia e
concelho de Loures, podendo ser transferida dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do órgão
de administração da sociedade.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra de imóveis para revenda,
construção, promoção e administração imobiliária, arrendamento de
bens imobiliários.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, à escolha dos
accionistas, podendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou revestir forma escritural.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obriga-
ções, papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores
mobiliários próprios nos termos da lei e nas condições que forem
estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração.

2 � Para financiamento da sociedade poderão os accionistas pres-
tar suprimentos ou realizar prestações suplementares nos termos em
geral permitidos para as sociedades por quotas e com o limite máxi-
mo, quanto a estas últimas, de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 13.º

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administração
composto por três membros, eleitos em assembleia geral.

3 � As reuniões do conselho de administração têm lugar, pelo
menos, uma vez em cada semestre e sempre que o respectivo presi-
dente ou outros dois administradores as convoquem. O conselho de
administração pode deliberar validamente desde que esteja presente a
maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas por maio-
ria absoluta de votos e cabendo ao presidente voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura do vice-presidente do conselho de administração.

ARTIGO 22.º

Até ao final do mandato em curso de 2002/2005 o conselho de
administração será composto pelos seguintes membros: presidente �
Manuel Henriques Nunes, casado, residente na Rua de José Gomes
Ferreira, 18, Faqueiro, freguesia e concelho de Loures; vice-
presidente: Ana Maria Nunes Marques Nunes, casada, residente na Rua
de José Gomes Ferreira, 18, Faqueiro, freguesia e concelho de Loures;
vogal: João Pedro Marques Nunes, solteiro, maior, residente na Rua
de José Gomes Ferreira, 18, Faqueiro, freguesia e concelho de Loures.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007568675

CHAIN REACTION � ESTRATÉGIA FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 544;
identificação de pessoa colectiva n.º 504447580; inscrições n.os 4 e
5; números e data das apresentações: 4 e 5/20040308.

Certifico que, por escritura de 28 de Novembro de 2003, exarada a
fl. 65 do livro de notas para escrituras diversas n.º 648-C do 5.º Car-
tório Notarial de Lisboa, foram alterados os artigos 1.º, n.º 2 e 4.º,
n.º 1 do pacto social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Adriano, fregue-
sia de Santo Antão do Tojal, concelho de Loures.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, representado por 10 000 acções com o valor nominal de
5 euros cada.
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Certifico ainda que, foi praticado o seguinte acto de registo:
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Wouter Gustaaf Frans

Vanderpoorten, casado, residente na Rua da Vinha, 6, Choutaria, San-
to Estêvão das Galés; Franz August Jan Krauch, casado, residente em
Bellestraat 66, 1790 Hekelgem, Bélgica; Cândida Maria Rodrigues
Fernandes, solteira, maior, residente na Avenida de Defensores de
Chaves, 53, 1.º, Lisboa.

Fiscalização.
Fiscal único, efectivo: «Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M.

Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas», com sede na
Praceta de Raul Proença, 3, 4.º, direito, Damaia de Cima, Amadora,
representada por Sebastião António Pires Carriço (revisor oficial de
contas), casado, residente na Rua de Serafim dos Santos, 54, Aldeia
de Pinheiros, Azeitão; fiscal único, suplente: Anildo Sales Palma Nunes
(revisor oficial de contas), divorciado, residente na Avenida do In-
fante D. Henrique, 676, 2.º, direito, Cascais.

Período: Triénio de 2002/2004.
Data da deliberação: 7 de Novembro de 2003.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2000773940

CP � AGRO-PECUÁRIA E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 024/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504271652; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20040713.

Certifico que, por escritura de 15 de Junho de 2004, exarada de
fl. 103 a fls. 103 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 181-
C do Cartório Notarial de Estremoz, foi efectuado o seguinte acto de
registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Junho de 2004.

Está conforme.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007569337

JOSÉ MANUEL PEREIRA PEDRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 766/
20040713; identificação de pessoa colectiva n.º P 507025245;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20040713.

Certifico que, por título particular de 28 de Junho de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe, por José Manuel Pereira Pedro
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de José Manuel Pereira Pedro,
Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Professor Luís
Albuquerque, 8, 3.º, frente, em Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do país.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

2.º

O objecto social consiste em serralharias, caixilharias e vidros.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
pertencente ao único sócio.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
sócio que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é necessária a sua assinatura.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém a favor de estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade.

6.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capital com voto
unânime de todos os sócios, até ao montante global de 100 000 euros,
qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições que em assembleia geral forem estabelecidos e de harmonia
com a lei.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por acordo com o titular;
b) No caso de falência ou insolvência do respectivo titular;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma sujei-

ta a arrematação judicial e não for logo desonerada;
d) Em caso de divórcio de qualquer dos sócios, quando a quota não

lhe fique a pertencer inteiramente.

8.º

Para efeitos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica desde já autorizada a gerência a efectuar
antes do registado, o levantamento do capital social depositado, para
o fim de em nome da sociedade e nos termos da alínea d) do n.º 1 do
artigo 19.º do mesmo Código, adquirir materiais ou quaisquer utensíli-
os necessários à prossecução dos fins sociais.

9.º

O sócio desta sociedade unipessoal não é sócio de nenhuma outra
sociedade unipessoal.

Está conforme.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002492930

FRANCO & PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 767/
20040713; identificação de pessoa colectiva n.º 500739277; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 11/20040713.

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2003, exarada
de fl. 128 a fls. 128 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 1238-C do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado o arti-
go 1.º do contrato da sociedade em epígrafe que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Franco & Parreira, L.da, e
tem a sua sede no Marl, pavilhão RO7, Boxe 50, lugar de Quintanilho,
freguesia de São Julião do Tojal, concelho de Loures.

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

Está conforme.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007568691

SISMEDE � SISTEMAS DE MEDIÇÃO E ENSAIO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 768/
20040713; identificação de pessoa colectiva n.º P 507021401;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040713.

Certifico que, por escritura de 28 de Junho de 2004, exarada de
fl. 34 a fls. 35 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 687-L
do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em
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epígrafe, por Francisco José Mendes Lança que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SISMEDE � Sistemas de Medi-
ção e Ensaio, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Urbaniza-
ção do Infantado, Praça do Infante D. Duarte, 3, 6.º, direito, fregue-
sia e concelho de Loures e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A Sociedade tem por objecto a importação, exportação, fabrico
e comércio de equipamentos, sistemas de medição e ensaio de
geotecnia.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio Francisco José Mendes Lança.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

4.º

1 � A gerência da Sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, quer activa quer passivamente, ficam a cargo do sócio Fran-
cisco José Mendes Lança, desde já nomeado gerente, com ou sem
remuneração, conforme for decidido pelo sócio único.

2 � Para vincular validamente a Sociedade em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores
da Sociedade para a prática de determinados actos ou categoria
de actos.

5.º

O sócio e a Sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da Sociedade.

Está conforme.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2004895802

INTERCOURIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 769/
20040713; identificação de pessoa colectiva n.º 504214403; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 13/20040713.

Certifico que, pela acta n.º 10 de 26 de Outubro de 2001, da socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

12 � Apresentação n.º 13/20040713.
Facto: Mudança de sede.
Sede: Quinta das Pretas, armazém 26, Prior Velho, Loures.

Está conforme.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007569361

PIAGGIO (PORTUGAL) � COMERCIALIZAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 472;
identificação de pessoa colectiva n.º 503017140; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 1/20040709.

Certifico que, foi praticado o seguinte acto de registo:
9 � Apresentação n.º 1/20040709.
Facto: Deliberação de redução de capital.
Montante a que ficou reduzido: 5000 euros.
Data da deliberação: 18 de Março de 2004.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007568802

SGCONSULT, PROJECTOS E AVALIAÇÃO
DA SEGURANÇA DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 762;
identificação de pessoa colectiva n.º 504008692; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/20040709.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
6 � Apresentação n.º 2/20040709.
Facto: mudança de sede.
Sede: Praceta de José Relvas, 1, rés-do-chão, A, freguesia da Portela.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007568683

CHURRASQUEIRA DA FLAMENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7066;
identificação de pessoa colectiva n.º 501866124; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 4/20040709.

Certifico que, por escritura de 12 de Março de 2004, exarada a
fls. 124 do livro de notas para escrituras diversas n.º 707-A, do Car-
tório Notarial de Loures, foi alterado o artigo 6.º do pacto social que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência dispensada de caução, e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Carlos
dos Santos Silva, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
intervenção para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003939075

CLIMALOURES � COMÉRCIO, INSTALAÇÃO
E REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9344;
identificação de pessoa colectiva n.º 502745827; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 8/20040709.

Certifico que, por escritura de 15 de Junho de 2004, exarada a
fl. 78 do livro de notas para escrituras diversas n.º 728-A, do Cartó-
rio Notarial de Loures foi alterado o artigo 4.º do pacto social que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
sócio Francisco João de Queiroz Castro, desde já nomeado gerente e
pelos sócios Mário António Cabral Saramago Ferreira e Francisco
Emanuel Martins de Queirós Castro, já antes nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a intervenção de qualquer um dos ge-
rentes.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007553740

AUTO TÁXIS RIO TORTO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 362;
identificação de pessoa colectiva n.º 505247518; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20040712.
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Certifico que, por escritura de 24 de Junho de 2004, exarada a
fl. 12 do livro de notas para escrituras diversas n.º 381-J do 23.º Car-
tório Notarial de Lisboa foi efectuado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Junho de 2004.

A Escriturária Superior, Carla Ferreira do Souto de Jesus.
2002508020

AZULOIRO � PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 070;
identificação de pessoa colectiva n.º 503423483; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 3 e 4/20040712.

Certifico que, por acta n.º 18 de 8 de Julho de 2004, e por carta de
renúncia de 7 de Julho de 2004, foram efectuados os seguintes actos
de registo:

1) Facto: Cessação de funções de administrador único.
Administrador: Lídia Maria Ramos Tarré Fernandes.
Causa: Renúncia.
Data: 7 de Julho de 2004.
2) Facto: Nomeação de administrador único.
Administrador único: Manuel Fulgêncio Tarré Fernandes, casado,

Vivenda O Pinhal, Palhais, Loures.
Data da deliberação: 8 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Carla Ferreira do Souto de Jesus.
2007477742

TRANSPORTES BRITO OLIVEIRA & MORAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8340;
identificação de pessoa colectiva n.º 502510838; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 8/20040712.

Certifico que, por acta n.º 25 de 17 de Março de 2004, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Facto: Nomeação dos órgãos de administração e fiscalização.
Conselho de administração: presidente � António Silva Henriques,

casado, Edifício Anadia, Rua do Visconde Anadia, 19 e 22, 2.º, es-
querdo, São Martinho, Funchal.

Administradores: Luís Elias da Silva Ferreira, casado, Rua de António
Albino Machado, 30, 5.º, A, Lisboa e Isabel Marques Dias, casada,
Rua de Manuel dos Santos, 49, 2.º, D, Lisboa.

Fiscal único: Floriano Tocha, Paulo Chaves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Paulo Dinis Del-
gado Chaves, revisor oficial de contas, solteiro, maior, Rua de Damião
de Góis, 5, 9.º, esquerdo, Alfornelos, Amadora; suplente: Floriano Manuel
Moleiro Tocha, casado, revisor oficial de contas, Rua do Almirante
Barroso, 58, 4.º, direito, São Jorge de Arroios, Lisboa.

Prazo: 2004/2007.
Data da deliberação: 17 de Março de 2004.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Carla Ferreira do Souto de Jesus.
2002507830

VERÍSSIMO & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 850;
identificação de pessoa colectiva n.º 500554188.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003933476

LUÍS DINIS FLORES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8242;
identificação de pessoa colectiva n.º P 971028001.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003933450

TRANSPORTADORA EUROLOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7720;
identificação de pessoa colectiva n.º 502344938.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928618

LUSOPROTEGE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MATERIAL DE PROTECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9277;
identificação de pessoa colectiva n.º 502728361.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928642

ANTÓNIO A. COVANGAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 687;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505591308.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928626

DISTRIÓLEOS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 109;
identificação de pessoa colectiva n.º P 973211695.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928634

C. M. � CENTRO MÉDICO SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4928;
identificação de pessoa colectiva n.º 501448756.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928677

AUTO TÁXIS VALVERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 610;
identificação de pessoa colectiva n.º 500500118.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2004894024
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FARIA, FARIA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 558;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504446452.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928553

FERNANDO CÉSAR MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 238;
identificação de pessoa colectiva n.º 505966612.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928561

PROMEC � SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9940;
identificação de pessoa colectiva n.º 502884266; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 18/
20040525.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Jorge Eurico Cardoso Cortez.
Causa: Renúncia.
Data: 31 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003133429

STTORE � CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 504578456; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 20/20040715.

Certifico que, por escritura de 24 de Outubro de 2003, exarada a
fl. 84 do livro de notas para escrituras diversas n.º 641-L, do 5.º Car-
tório Notarial de Lisboa, foi alterado o artigo 3.º do pacto social que
passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 9980 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma de 1976,40 euros, do sócio Paulo Jorge Roque
Marques; uma de 2474,40 euros, do sócio Artur de Sousa da Silva
Oliveira; um de 1976,40 euros do sócio Eduardo Manuel Loureiro
Pinto Fernandes; uma de 2474,40 euros, do sócio Jorge Manuel Pi-
nheiro Nunes e uma de 1078,40 euros, do sócio Eugénio Paulo
Germano do Nascimento.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007569809

AUTO MECÂNICA J. SALGADO
OFICINA REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6854;
identificação de pessoa colectiva n.º 502040947; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040715.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14/20040715.
Facto: Cessação de gerência.
Gerente: José Avelino Duarte Salgado.
Causa: Renúncia.
Data: 18 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2007569795

TECHNAL PORTUGUESA � SISTEMAS DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3642;
identificação de pessoa colectiva n.º 500279870; inscrições n.os

26 e 27; números e data das apresentações: 12 e 13/20040715.

Certifico que, por escritura de 16 de Junho de 2004, exarada a
fl. 53 do livro de notas para escrituras diversas n.º 82-F do 27.º Car-
tório Notarial de Lisboa, foi operada a transformação da sociedade
por quotas, «Technal Portuguesa � Sistemas de Alumínio, L.da» em
sociedade anónima «Technal Portuguesa � Sistemas de Alumínio, S. A.»
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Technal Portuguesa �
Sistemas de Alumínio, S. A., e tem a sua sede na Rua da Guiné, fre-
guesia do Prior Velho, concelho de Loures.

2 � A administração fica, desde já, autorizada a transferir ou des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como a deliberar a abertura e encerramento de quais-
quer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de perfis de alumínio e
diversos acessórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode, por decisão da administração, subscrever ou ad-
quirir participações em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por lei especial e em consórcios ou agru-
pamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 995 191,59 euros, integralmente subscrito e
realizado, e encontra-se representado por 199 519 159 acções com o
valor nominal de 0,01 cêntimo cada.

ARTIGO 5.º

As acções são nominativas ou ao portador, escriturais ou não, re-
ciprocamente convertíveis nos termos da lei e podem ser representa-
das por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000, 10 000, 20 000, 50 000 ou
mais acções.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral tem o direito exigir que os accionistas efec-
tuem prestações acessórias a título gratuito, proporcionalmente às
respectivas participações no capital social, em montante que não
deverá exceder 10 vezes a participação de cada accionista, devendo
os restantes termos e condições ser definidos mediante deliberação da
assembleia geral.

2 � Os accionistas podem efectuar suprimentos à sociedade sem
necessidade de deliberação prévia da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir acções próprias e fazer sobre elas as
operações mais convenientes que forem permitidas por lei.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, designadamente,
através de assembleias gerais regularmente convocadas.

2 � Os accionistas podem tomar deliberações unânimes por escri-
to e, bem assim, reunir em assembleia geral, sem observância de for-
malidades prévias, desde que estejam todos presentes ou representa-
dos e todos manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e
delibere sobre determinados assuntos.

ARTIGO 9.º

1 � Os accionistas com direito a voto têm direito de participar
nas assembleias gerais desde que façam prova da sua qualidade, por
qualquer meio idóneo.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Os accionistas podem-se fazer representar, em assembleia geral, por
qualquer pessoa, desde que a respectiva representação seja comunicada
ao presidente da mesa da assembleia geral por fax ou carta.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por quatro anos, sendo sempre permitida a sua reeleição por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um número ímpar de três a sete
membros, eleitos em assembleia geral por mandatos de quatro anos, e
reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os seus membros o respectivo presidente e, caso
entenda necessário, poderá igualmente eleger administradores suplen-
tes até ao limite fixado por lei.

3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauciona-
da no montante e por alguma das formas permitidas por lei. Esta
caução poderá, no entanto, ser dispensada ou alterada por deliberação
da assembleia geral que proceder à eleição.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convocado
verbalmente ou por escrito pelo seu presidente ou por dois vogais, quan-
do e onde o interesse social o exigir, e no mínimo uma vez por ano.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador impedido de comparecer à reu-
nião votar por correspondência ou fazer-se representar por outro
administrador.

3 � Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes de
representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio de
comunicação escrita dirigida ao presidente.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos que votem por correspondência.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois Administradores;
b) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procura-

dor, mandatado pelo conselho de administração para a prática desse
acto ou categoria de actos;

c) Pela assinatura de um procurador, nos termos do respectivo
instrumento de procuração.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um su-
plente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas, eleitos em assembleia geral por um período de quatro
anos, sem prejuízo de reeleição.

Disposição final e transitória

1 � Ficam desde já designados para o quadriénio de 2004/2007; os
seguintes corpos sociais:

Conselho de administração: presidente � Carlos da Costa Carva-
lho, casado, residente na Rua das Orquídeas, lote 43, 1.º, direito, em

Carcavelos; administrador: Jorge Manuel Mano Soares Guerreiro, ca-
sado, residente na Estrada de Telheiras, 79, 4.º, A, em Lisboa;
administrador: Fernando Simões Henriques, casado, residente na Rua
de Júlio Dinis, 7, 1.º, direito, Portela, Loures.

Fiscalização:
Fiscal único: Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, S. A., sociedade de revisores oficiais de contas com o n.º 43,
com sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1,
6.º, em Lisboa, representada por João Luís Falua Costa da Silva, casa-
do, residente na Estrada da Luz, 66, 7.º, esquerdo, em Lisboa, revisor
oficial de contas n.º 883; suplente: Deloitte & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, S. A., sociedade de revisores oficiais de
contas com o n.º 43, com sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça do
Duque de Saldanha, 1, 6.º, em Lisboa, representada por Luís Augusto
Gonçalves Magalhães, casado, residente na Rua dos Eucaliptos, lote B,
Quinta da Marinha, em Cascais, revisor oficial de contas n.º 550.

2 � Os administradores ficam dispensados de prestar caução, e não serão
remunerados até que de outro modo seja deliberado em assembleia geral.

Mais certifico que foi praticado o seguinte acto de registo:
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente � Carlos da Costa Carva-

lho, casado, residente na Rua das Orquídeas, lote 43, 1.º, direito,
Carcavelos; administrador: Jorge Manuel Mano Soares Guerreiro, ca-
sado, residente na Estrada de Telheiras, 79, 4.º, A, Lisboa;
administrador: Fernando Simões Henriques, casado, residente na Rua
de Júlio Dinis, 7, 1.º, direito, Portela, Loures.

Fiscalização.
Fiscal único: «Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, S. A.», com sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça
do Duque de Saldanha, 1, 6.º, em Lisboa, representada por João Luís
Falua Costa da Silva, (revisor oficial de contas), casado, residente na
Estrada da Luz, 76, 7.º, esquerdo, em Lisboa; fiscal suplente: «Deloitte
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.», re-
presentada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães (revisor oficial de
contas), casado, residente na Rua dos Eucaliptos, lote B 9, Quinta da
Marinha, em Cascais.

Período: Quadriénio de 2004/2004.
Data da deliberação: 25 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002509611

NAVI 3 � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6029;
identificação de pessoa colectiva n.º 501778578; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 7/20040715.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2004, exarada a
fl. 72 do livro de notas para escrituras diversas n.º 729-A, do Cartó-
rio Notarial de Loures, foram alterados os artigos 1.º e 3.º do pacto
social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NAVI 3 � Indústria e Comércio
de Móveis, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua de José Joaquim Veiga,
lote 163, Bairro da Paradela, freguesia de Santo António dos Cavalei-
ros, concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Augusto Grácio, Horácio Figueira Raposo e Manuel da Cruz Cebola.

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

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2004466383

TELVENT PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 18 882.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003944567

OCULISTA SORAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2331;
identificação de pessoa colectiva n.º 500578630.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003902007

AUTO REUNIDOS DE LOURES, REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5425;
identificação de pessoa colectiva n.º 501572775.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2001254768

AGOSTINHO & GRÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4948;
identificação de pessoa colectiva n.º 501838163.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003851771

ZARIFISH � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 775;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506754030; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20040716.

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2003, exarada de
fl. 133 a fls. 134 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 356 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empre-
sas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria do
Rosário Rodrigues Duarte que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ZARIFISH � Comércio de Pro-
dutos Alimentares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte, Torre dos Tro-
tes, Ponte de Lousa, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de produtos alimen-
tares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em espécie e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Mais certifico que, se encontra depositado, na pasta respectiva, o re-
latório do revisor oficial de contas, cuja análise da situação é a seguinte:

III � Análise da situação.
3 � Da análise que efectuámos, verificámos a titularidade do equi-

pamento em nome de Maria do Rosário Rodrigues Duarte, número de
contribuinte 188662855, portadora do bilhete de identidade
n.º 9698048, de Lisboa, datado de 11 de Fevereiro de 2003, pela fac-
tura do fornecedor do equipamento, datada de 30 de Setembro de 2003,
equipamento novo portanto, e procedemos a testes do seu funciona-
mento que se revelou 100%, correcto.

4 � Por conhecimento próprio do mercado, consideramos de
razoabilidade o valor de avaliação atribuído, isto é, de 10 000 euros,
sendo o critério de avaliação, portanto, o dos preços do mercado, e,
de forma independente, declaramos que o valor encontrado é sufici-
ente para a realização do capital pretendido.

5 � Face ao descrito nos números anteriores, declaramos que os
bens diferentes de dinheiro atingem o valor nominal da quota de
10 000 euros, entrada subscrita pela sócia Maria do Rosário Rodrigues
Duarte, para a constituição da sociedade «ZARIFISH � Comércio de
Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da».

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2004864184

599 � GABINETE DE PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 770/
20040713; identificação de pessoa colectiva n.º P 507034317;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20040713.

Certifico que, por escritura de 13 de Julho de 2004, exarada de
fl. 117 a fls. 118 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 383 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empre-
sas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Carlos
Alberto Coelho Mendes da Silva; Humberto Manuel dos Santos Martins
e Paulo Alexandre do Amaral Raposo que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 599 � Gabinete de Peritagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Cinco, 14, Bairro das Sousas,
freguesia de Camarate, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em avaliação e regularização de
peritagens de sinistros automóvel, imobiliário e industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 1667 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007546132

PICAR O PONTO PAPELARIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 965;
identificação de pessoa colectiva n.º P 974733792.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2006461818

CAFÉ-CERVEJARIA A LEBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5121;
identificação de pessoa colectiva n.º 501503919.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003851470

GOLA ALTA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 312;
identificação de pessoa colectiva n.º 504825674.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/20040715.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Abril de 2004.

Certifico ainda que, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2003932780

SOCIEDADE HÍPICA QUINTA DA AMOROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 014;
identificação de pessoa colectiva n.º 505694816.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928650

TRANSLIVE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 838;
identificação de pessoa colectiva n.º P505055929.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949399

O ANDARINHO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 833;
identificação de pessoa colectiva n.º P506356680.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003581090

L. SOARES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 217;
identificação de pessoa colectiva n.º P505559785.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002518823

CENTRO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA DA QUINTA NOVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 503653624.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003928588

FLÁVIA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 322;
identificação de pessoa colectiva n.º 506041999.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003907289

HABITUALIS CABELEIREIROS, COSMÉTICA
E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7589;
identificação de pessoa colectiva n.º 502297735.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003929789

CHURRASQUEIRA DO INFANTADO DE NUNES & ALEIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 794;
identificação de pessoa colectiva n.º 503625558.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2006381806

CENTRO DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
APLICADAS � CALAP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 286;
identificação de pessoa colectiva n.º P973323086.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2000641148

CARLOS MIGUEL & MARIA EULÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 137;
identificação de pessoa colectiva n.º P505934213.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003914269

AMBARROS, CONSTRUÇÕES E ALUGUERES
DE ANDAIMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 085;
identificação de pessoa colectiva n.º P505053837.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2001210477

S. PACHECO � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 105;
identificação de pessoa colectiva n.º P505256541.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003914242

BARRADOIS � ATELIER GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 189;
identificação de pessoa colectiva n.º P505127474.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002418136

COIMBRA & MARGARIDO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 779;
identificação de pessoa colectiva n.º P505641933.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2006379330

CARVALHO & SUTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1261;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503460.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2008571432

SEBASTEC � PORTAS AUTOMÁTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 813;
identificação de pessoa colectiva n.º P505056232.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949402

RUI MATOS & MATOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 978;
identificação de pessoa colectiva n.º 505815818.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002418101

ROGÉRIO & SOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 149;
identificação de pessoa colectiva n.º P974249866.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2005303917

JOÃO DANIEL VALÉRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 479;
identificação de pessoa colectiva n.º 500490457.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003907149

SOARES & SILVANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3130;
identificação de pessoa colectiva n.º 500835071.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2008694720

MINI MERCADO JOÃO SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 316;
identificação de pessoa colectiva n.º P506036898.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003907254

EQUIPELOJA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 693;
identificação de pessoa colectiva n.º P504525565.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003914129

FRUTILOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 394;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801747.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003914170

VÍTOR RODRIGUES CANDEIAS � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 432;
identificação de pessoa colectiva n.º P974967114.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003929525

AGROPECUÁRIA, CASAL PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3055;
identificação de pessoa colectiva n.º P500773521.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002406804

FLOR DO TOJAL � CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 839;
identificação de pessoa colectiva n.º P972242015.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002419990

J. C. PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 744;
identificação de pessoa colectiva n.º P972594752.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002418187

PINHEIRO VELHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 369;
identificação de pessoa colectiva n.º P973749164.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949313

CARLOS M. C. BALHANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 089;
identificação de pessoa colectiva n.º P505251019.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2005201952

HUMANPERSI � CONSULTORIA DE GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 628;
identificação de pessoa colectiva n.º P506195171.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2002527466

BENFERCA � CARPINTARIAS E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 478;
identificação de pessoa colectiva n.º P506123952.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003929797

SOCOLUFIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
LUÍS FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8452;
identificação de pessoa colectiva n.º 502533978.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2005304000

P 481/2 � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 504004778.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2006548832

AUTO JOÃO MOURO � MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 512;
identificação de pessoa colectiva n.º P506076075.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949569

MODA ÚNICA SHOW TOTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 844;
identificação de pessoa colectiva n.º P974987697.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 235 � 6 de Outubro de 200422 342-(138)

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2003949542

DUVALE, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 330;
identificação de pessoa colectiva n.º 503777560; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/20040721.

Certifico que por escritura de 13 de Julho de 2004, exarada de fls. 6 a
6 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 192-F do 2.º Cartó-
rio Notarial de Cascais, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Julho de 2004.

Está conforme.

28 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007546124

LUZ & FROES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PASTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 435;
identificação de pessoa colectiva n.º 501497927; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 23; números e data das apresentações: 8 e 9/
20040721.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de vogais do concelho de administração.
Vogais: José Manuel Selhares Casas e Conception Ferrer Svoboda.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Junho de 2004.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007546116

LARCOR � PINTURAS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 351;
identificação de pessoa colectiva n.º 505979691; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: (of.) 5 e 6/20040721.

Certifico que por escritura de 18 de Junho de 2004, exarada de
fls. 110 a 111 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 1254-
C do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Gilberto Fernando Castro da Silva.
Causa: Renúncia.
Data: 18 de Junho de 2004.
Mais certifico que foram alterados os artigos 2.º, 3.º, n.º 1 e 4.º,

n.os 1 e 2 do contrato social que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a «prestação de serviços de pinturas,
revestimentos, embalamentos de tintas e afins e decoração de imó-
veis.»

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma quota no valor nominal de 3500 euros, pertencente ao
sócio José Torcato de Albuquerque Araújo e uma quota no valor no-
minal de 1500 euros, pertencente ao sócio Carlos Miguel Campos de
Albuquerque Araújo.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, podendo ser ou remunerada, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José Torcato
de Albuquerque Araújo, já nomeado gerente e ao sócio Carlos Miguel
Campos de Albuquerque Araújo, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme.

28 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007594803

MEDIGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 504733354; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20040721.

Certifico que por acta n.º 8 de 29 de Junho de 2004, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: Recondução dos membros dos órgãos sociais.
Período: 2004.
Data da deliberação: 29 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2005944211

PAXGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DE BEJA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 504733281; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20040721.

Certifico que por acta n.º 7 de 29 de Junho de 2004, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: Recondução dos membros dos órgãos sociais.
Período: 2004.
Data da deliberação: 29 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2005944220

DIANAGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DE ÉVORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 184;
identificação de pessoa colectiva n.º 504733273; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20040721.

Certifico que por acta n.º 7 de 29 de Junho de 2004, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: Recondução dos membros dos órgãos sociais.
Período: 2004.
Data da deliberação: 29 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2005944238

MÁRIO PIRES & CARAMONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 505419858; averbamento
n.º 1 (oficioso) à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9 e 10/20040708.
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Certifico que por escritura de 23 de Junho de 2004, exarada a
fls. 84 do livro de notas para escrituras diversas n.º 380-J do 26.º
Cartório Notarial de Lisboa, foram alterados os artigos 1.º, n.º 1,
3.º e o n.º 4 do artigo 4.º do pacto social que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Pires & Filhos, L.da

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de 2500 euros pertencente ao sócio Mário António Pires,
uma no valor nominal de 1250 euros pertencente à sócia Patrícia
Alexandra Alves Pires e outra no valor nominal de 1250 euros per-
tencente ao sócio Sérgio Filipe Alves Pires.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Mário António Pires

e a sócia Patrícia Alexandra Alves Pires.

Mais certifico que foi praticado o seguinte acto de registo:
1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º (of.) 9/20040708.
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: Álvaro Pires Caramona.
Causa: Renúncia.
Data: 23 de Junho de 2004.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002509573

ESEGUR � EMPRESA DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 503125873; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 4/20040708.

Certifico que por acta n.º 18 de 26 de Março de 2004, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Luís Filipe de Magalhães

Palma Rodeia, casado; vogal: Maria da Glória Fonseca Carriço Morão
Lopes, casada; vogal: Francisco Pacheco Mendes; vogal: Isabel Maria
de Almeida Outeiro Garcia Barreto, casada; vogal: Fernando Gonçal-
ves dos Santos.

Fiscalização:
Fiscal único efectivo: «Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Asso-

ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas», representada por
José Maria Ribeiro da Cunha, revisor oficial de contas, Rua da Arti-
lharia 1, 104, 4.º esquerdo, Lisboa; fiscal único suplente: Amável
Alberto Freixo Calhau, revisor oficial de contas, casado.

Período: Triénio 2004/2006.
Data da deliberação: 26 de Março de 2004.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2004276673

FIRMINO SILVA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7166;
identificação de pessoa colectiva n.º 502153156; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20040708.

Certifico que por escritura de 6 de Julho de 2004, exarada a fls. 5 a
6 do livro de notas para escrituras diversas n.º 419-B do Cartório
Notarial de Ponte de Sor, foi aumentado o capital de 1995,20 euros

para 15 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato so-
cial, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma, no valor
nominal de 7500 euros, pertencentes, uma, a cada um dos sócios.

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

Está conforme.

16 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2007568608

LISCARPI � CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503226980.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2000694110

SACAINFOR � INFORMÁTICA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 011;
identificação de pessoa colectiva n.º 505888033.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003957782

BRAGA & BRAGA � ELECTRODOMÉSTICOS, MATERIAL
ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 052;
identificação de pessoa colectiva n.º P505605392.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2005971685

GUILMA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS
E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6633;
identificação de pessoa colectiva n.º 501986715.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003922610

J. M. OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 219;
identificação de pessoa colectiva n.º P505897822.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2001254717
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SALPICO & FILHOS � SOCIEDADE PROMOTORA
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 426;
identificação de pessoa colectiva n.º 506027651.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2003.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003926585

ÂNGELO CORREIA � CONSULTORES DE ECONOMIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 825;
identificação de pessoa colectiva n.º 505824426.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003927247

PINHEICONTA � CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
FISCALIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 850;
identificação de pessoa colectiva n.º 504465198.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2001395124

LUÍS FILIPE SIMÕES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 504899198.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002531684

ADELINO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 284;
identificação de pessoa colectiva n.º P504635573.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2005933821

CHOCONASA � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 038;
identificação de pessoa colectiva n.º 503693448.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002500371

TÁXIS � BALEJO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 515;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327755.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003944842

MERCEXPRESS � TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 506;
identificação de pessoa colectiva n.º P974479985.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003944834

D. P. C. � IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 168;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444677.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002515310

CARLOS ALBERTO SANTOS � COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 019;
identificação de pessoa colectiva n.º 503179922.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003946128

MARIA ROSA & LUÍS CUNHA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 126;
identificação de pessoa colectiva n.º 503214752.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2001254709

IMOVIL � IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 126;
identificação de pessoa colectiva n.º 501764674.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

25 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2005956937

EGL (PORTUGAL) EAGLE GLOBAL LOGISTICS
LOGISTICA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 501207040.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003929444

EGL (PORTUGAL) EAGLE GLOBAL LOGISTICS
LOGÍSTICA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 501207040.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003929452

POLICROMO � SOCIEDADE DE GALVANOPLASTIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6653;
identificação de pessoa colectiva n.º 501989005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002735557

QUIM � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5626;
identificação de pessoa colectiva n.º 501664777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2000975518

EDISOVAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 297;
identificação de pessoa colectiva n.º 505149150.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2000696902

IMPORCAFÉ � COMÉRCIO E TORREFACÇÃO
DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 505619393.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003926321

TYCO NETWORKS (PORTUGAL) � INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE REDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 505107627.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003956590

TYCO NETWORKS (PORTUGAL) � INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE REDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 505107627.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003956603

ATOM CIENTIFICA � PRODUTOS
PARA LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 530;
identificação de pessoa colectiva n.º 500527584.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 1999, 2000, 2001 e
2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003956336

INVIMOSA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 11 665; identificação de pessoa colectiva n.º 502943335;
inscrições n.os 17 e 18; números e data das apresentações: 4 e
5/20040715.

Certifico que por escritura de 5 de Julho de 2004, exarada a fls. 66 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 303-M, do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa foi praticado o seguinte acto de registo:

17 � Apresentação n.º 4/20040715.
Facto: Redução do capital.
Quantia a que ficou reduzido: 105 000 euros.
Data da deliberação: 14 de Maio de 2004.
Mais certifico que pela mesma escritura foi, ainda, alterado o arti-

go 3.º, n.º 1 do pacto social que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 185 000 euros, dividido em
37 000 acções, do valor nominal de 5 euros cada uma, numera-
das de 1 a 37 000 e acha-se totalmente subscrito e realizado em
dinheiro.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2002509603

MÁRIO RUI & FILHOS SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 872;
identificação de pessoa colectiva n.º 504209850; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data de
apresentação: 15 e 16/20040728.

Certifico que por acta n.º 11 de 21 de Julho de 2004, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Mário Rui da Silva Alves, por
renúncia em 21 de Julho de 2004.

Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Rute Alexandra Alves Passarinho, casada, Rua das

Mirandas, lote D, 2.º direito, Sacavém.
Data da deliberação: 21 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Carla Ferreira do
Souto de Jesus. 2007547384
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J. A. PIRES � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 314;
identificação de pessoa colectiva n.º 504451456.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002525960

LOURICENTRO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9437;
identificação de pessoa colectiva n.º 502763256.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves . 2003851577

PAULO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 977;
identificação de pessoa colectiva n.º 503952362.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves . 2003908234

ANTÓNIO FERNANDES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7844;
identificação de pessoa colectiva n.º P971080097.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves . 2003956719

VASSALO & VASSALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6411;
identificação de pessoa colectiva n.º 501712070.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves . 2001239254

TUDISOL � SOCIEDADE DE ISOLAMENTOS TÉRMICOS
E ACÚSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6826;
identificação de pessoa colectiva n.º 501915273.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2000, 2001 e 2002.

21 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2003926429

K. A. SCHMERSAL GMBH � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 265;
identificação de pessoa colectiva n.º 980186927.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000642489

VADISULGEL � DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS
DA MARGEM SUL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9469;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 2/20030219.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
7 � Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 2/20030219.
Facto: Cessação de funções do presidente de conselho de adminis-

tração, Luís Francisco Meirelles do Canto e Castro.
Causa: Renúncia.
Data: 2 de Outubro de 2001.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativos ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001236549

COSTA & MONTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 765;
identificação de pessoa colectiva n.º 502622415.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2002 e 2003.

23 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002416532

CESÁRIO VERDE � ENSINO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4285;
identificação de pessoa colectiva n.º 501313877.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Gonçalves.
2003922296

FERNANDO DUARTE FERREIRA � CONSULTOR,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 419.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Gon-
çalves. 2002525986

HOME INSTITUT PORTUGAL � PRODUTOS DE BELEZA
E DE BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 751;
identificação de pessoa colectiva n.º 502902388; inscrições n.os 2 e
3; números e data das apresentações: 7 e 8/20040705.

Certifico que por escritura de 4 de Junho de 2004, exarada a fls. 32 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 258-H do 1.º Cartório
Notarial de Cascais foram alterados os artigos 1.º e 3.º do pacto soci-
al que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade tem a firma Home Institut Portugal � Produtos de
Beleza e de Bijuteria, L.da, passa a ter a sua sede na Rua Principal,
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Armazém, Bairro das Coroas, Catujal, freguesia de Unhos, concelho
de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida
a sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e encontra-se dividido em seis quotas: uma do valor
nominal de 3500 euros, titulada em nome da sócia Rulquin
Distribution, S. A.; uma do valor nominal de 1400 euros, titulada em
nome do sócio Michel Rulquin; três iguais do valor nominal de
700 euros cada, tituladas uma em nome de cada um dos sócios Bernard
André François Rulquin, Olivier François Bernard Rulquin e Jean
Philippe Rulquin; e uma do valor nominal de 3000 euros titulada em
nome do sócio Joaquim José da Silva Lima.

Mais certifico que foi ainda praticado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 8/20040705.
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: Joaquim José da Silva Lima.
Data da deliberação: 4 de Junho de 2004.

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2007569272

LOURINHÃ

TELLO & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1126/
24052001; identificação de pessoa colectiva n.º 505493489; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20042004.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000333397

LOURIBRANCA, EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1388/
20042004; identificação de pessoa colectiva n.º 506884562 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20042004.

Certifico que 1) Sérgio Manuel Alves Barreiros, casado com Ana
Paula Franco Henriques Alves Barreiros, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua da Praia da Mata, 5, Costa da Caparica, concelho de
Almada; 2) Ana Paula Franco Henriques Alves Barreiros, casada com
o referido Sérgio Manuel Alves Barreiros, e com ele residente, cons-
tituíram entre si a sociedade em epígrafe que se rege nos termos do
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LOURIBRANCA, Exploração
Hoteleira, L.da e tem a sua sede na Avenida de Paimogo, 10, na Praia
da Areia Branca com o código postal 2530-214 Praia da Areia Bran-
ca, na freguesia da Lourinhã no concelho da Lourinhã.

§ único. Por simples deliberação a gerência, poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabeleci-
mentos, agências, delegações ou outras formas de representação, em
qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de unidades hoteleiras e
de restauração nomeadamente: hotéis, estalagens, motéis, residenciais,
restaurantes, aparthotéis e aldeamentos turísticos.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto diferente como participar em agrupamen-
tos complementares de empresas, ou por qualquer forma associar-se a
outras sociedades.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 18 000 euros, tendo sido realizado 9000 euros,
sendo o restante capital, realizado no prazo de um ano por ambos os
sócios, e corresponde à soma de duas quotas iguais, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Sérgio Manuel Alves Barreiros e Ana Paula
Franco Henriques Alves Barreiros.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social até ao quíntuplo do
capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Sérgio Manuel
Alves Barreiros e Ana Paula Franco Henriques Alves Barreiros.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
4 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado

em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consistir
total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da
sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A amortização da quota será permitida:
Por acordo com o respectivo titular.
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial.
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento da

sociedade a favor de terceiros.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Mais declaram ficar desde já a gerência autorizada a proceder ao
levantamento do capital social depositado no balcão de Lourinhã do
Banco B. P. I., para ocorrer a despesas inerentes ao objecto e início
da actividade.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000333389

MAFRA

QUATITUDE � CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2659;
identificação de pessoa colectiva n.º 505403250; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352080

EURISA � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1689;
identificação de pessoa colectiva n.º 503574260; data da apresen-
tação: 20040629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658843

ANTUNES & MARTINS � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1556;
identificação de pessoa colectiva n.º 503384410; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658851

DOMINGOS CORREIA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3522;
identificação de pessoa colectiva n.º 505235137; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008471454

GLOBALCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3599;
identificação de pessoa colectiva n.º 503754188; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2002721548

PATROCÍNIO DA SILVA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 677;
identificação de pessoa colectiva n.º 501562923; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2002721564

IMOERICEIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2338;
identificação de pessoa colectiva n.º 504704168; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352099

FARMÁCIA DO LIVRAMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3389;
identificação de pessoa colectiva n.º 506596842; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352030

TURALCA � EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3421;
identificação de pessoa colectiva n.º 502191660; data da apresen-
tação: 20040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2002735239

SGVR � SERVIÇOS DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3415;
identificação de pessoa colectiva n.º 506637131; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008336000

OS TRAQUINAS DO OESTE � COMÉRCIO
DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2967;
identificação de pessoa colectiva n.º 505890461; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352544

DILIGES � RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3659;
identificação de pessoa colectiva n.º 506975010; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20040720.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DILIGES � Recuperação de
Activos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Estrangeiros, 110,
lugar e freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

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 na prestação de serviços de apoio
às empresas no âmbito da recuperação de activos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conforme o original.

26 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008349853

SCRIBANUMERUS � CONTABILIDADE
E GESTÃO FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3267;
identificação de pessoa colectiva n.º 506380068; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352536

J. MONIZ & CAMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3317;
identificação de pessoa colectiva n.º 506366120; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348717

DISBACALHAU � COMÉRCIO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2638;
identificação de pessoa colectiva n.º 505376881; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348695

SOGANDRAS � INDÚSTRIA E CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1575;
identificação de pessoa colectiva n.º 503383961; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348377

JOSÉ CÂNDIDO PEIXOTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1997;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112082; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348679

LUSOVOLT � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2816;
identificação de pessoa colectiva n.º 505503891; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352617

CAIXIMAFRA � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2889;
identificação de pessoa colectiva n.º 505732149; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352609

GOMES & FILHOS CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1180;
identificação de pessoa colectiva n.º 502683686; data da apresen-
tação: 20040719.

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

21 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008334600

CONSTRUÇÕES VITOR ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2450;
identificação de pessoa colectiva n.º 504948423; data da apresen-
tação: 20040719.

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

21 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008353451

ESPAGRI � COMÉRCIO DE HORTOFRUTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3658;
identificação de pessoa colectiva n.º 503184837; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 1/20040720.

Certifico que, foi registada:
Facto: Mudança de sede.
Sede: Pinhal dos Frades, freguesia de Ericeira.

23 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008349837

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
QUINTA DO MUNHOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2280;
identificação de pessoa colectiva n.º 504357921; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20040720.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 24 de Maio de 2004.

23 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008353460
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MARANATA, CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3392;
identificação de pessoa colectiva n.º 506566331; data da apresen-
tação: 20040720.

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

21 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2004660708

MARIA HELENA LOPES NUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3660;
identificação de pessoa colectiva n.º 506970370; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20040721.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Helena Lopes Nunes,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada Municipal 549, em Zambujal,
freguesia e concelho de Mafra.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, snack-bar,
pastelaria, restaurante e outros estabelecimentos comerciais de venda
de produtos alimentares.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondendo à quota da única sócia Maria Helena
Lopes Nunes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence à única sócia Maria Helena Lopes
Nunes, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, confor-
me deliberado.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade, activa e passivamente, em todos os actos
e contratos, em juízo e fora dele, é suficiente a assinatura do gerente
ou de um procurador da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000 euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o objecto não coincida, no todo ou em parte, com
o objecto social que a sociedade ora constituída estiver a exercer.

ARTIGO 9.º

A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslocar a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 10.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
própria sociedade desde que sirvam à prossecução do objecto social
desta.

ARTIGO 11.º

A gerente nomeada fica desde já autorizada a efectuar o levanta-
mento do capital social depositado, a fim de fazer face às despesas de
constituição e início de actividade da sociedade.

ARTIGO 12.º

A outorgante declara ainda que não é sócia de qualquer sociedade
unipessoal.

Conforme o original.

26 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008349845

COZIMAFRA � COZINHAS E EQUIPAMENTOS
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 639; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501482520; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350258

BAIONA & FERREIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3443;
identificação de pessoa colectiva n.º 505807807; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350240

A. SILVA & SANCHES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 923; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502122218; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350380

MAFRIPEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 675; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501561358; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350398

CASÃO � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1621;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459429; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350266

CÉSAR SABINO DE ALMEIDA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1266;
identificação de pessoa colectiva n.º 502818980; data da apresen-
tação: 20040629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350282

CS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1922;
identificação de pessoa colectiva n.º 503940810; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350274

L. P. G. PORTUGAL � SISTEMAS DE PROTECÇÃO
CONTRA INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1803;
identificação de pessoa colectiva n.º 503537659; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658835

LEAL & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 482; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501166700; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658894

MAC � LOJA DE DESPORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1749;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665479; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658908

AVIGUILHERME � AVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2215;
identificação de pessoa colectiva n.º 504592424; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658860

MOREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 980; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500197245; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658878

SÉRGIO SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2637;
identificação de pessoa colectiva n.º 505327040; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658886

LOPES & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1641;
identificação de pessoa colectiva n.º 503492027; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661526

MÓVEIS CASADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 873; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502008857; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661534

FÁBRICA DE PASTELARIA E CONFEITARIA,
OS MANELITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1619;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444162; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661852

F. J. M. L. � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1362;
identificação de pessoa colectiva n.º 502995505; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650192

CAVALINHO PRETO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2083;
identificação de pessoa colectiva n.º 504219987; data da apresen-
tação: 20040629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661453

AFONSO COELHO DOS SANTOS CAMARÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 854; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501968946; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661461

VÍTOR VIEIRA ALBERTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 878; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502018070; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661470

EASYMARKET � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3484;
identificação de pessoa colectiva n.º 506679950; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660686

GECOI � COMÉRCIO E GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2591;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918977; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 12/
20040629.

Certifico que foi registada a recondução dos orgãos sociais, da so-
ciedade em epígrafe, em 20 de Fevereiro de 2004, para o biénio 2004/
2005.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

1 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante em exercício, Maria
de Fátima Gomes Alves Silva. 2008332365

VIVATLÂNTICO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1198;
identificação de pessoa colectiva n.º 502710705; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650079

MANUEL MARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 850; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500954739; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661887

BIZARRO DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2543;
identificação de pessoa colectiva n.º 505089947; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352064

MARPOENTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2960;
identificação de pessoa colectiva n.º 505891816; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661941

FRANCO ALBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 221; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500603839; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650206

TRANSPORTES CARRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2985;
identificação de pessoa colectiva n.º 505022893; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004867639

ROBLES & SILVA, CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3580;
identificação de pessoa colectiva n.º 506881881; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20040721.

Certifico que foi registada a nomeação de gerentes, em 29 de Abril
de 2004.

Gerentes nomeados: Paulo Jorge Brito Ferreira da Silva, casado e
João Jorge Abrantes Louro, casado.

27 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008349829
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CARRAPEIRO & CARRAPEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3405;
identificação de pessoa colectiva n.º 504365479; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352242

ASSISTÊNCIA PARTICULAR DE SAÚDE DA MALVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 618; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501453954; data da apresenta-
ção: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348687

J. D. SIMÕES � TRABALHOS EM INOX E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2320;
identificação de pessoa colectiva n.º 504588389; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348660

RODRIPORC � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SUÍNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1901;
identificação de pessoa colectiva n.º 503922307; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348652

FERMAFRA � FERRAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2932;
identificação de pessoa colectiva n.º 505626624; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348466

MAFRIPINTA � PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1735;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665517; data da apresen-
tação: 20040716.

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

27 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008349888

CAJOTERRAS � TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3455;
identificação de pessoa colectiva n.º 506700666; data da apresen-
tação: 20040716.

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

21 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008353443

MAFRIMAQUINAS � TERRAPLANAGENS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1403;
identificação de pessoa colectiva n.º 503082236; data da apresen-
tação: 20040628.

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

28 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008349918

OFREAR � SERVIÇOS, FRETAMENTOS,
AGENCIAMENTOS, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1770;
identificação de pessoa colectiva n.º 503722154; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20040719.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade em epígrafe.
Prazo de liquidação: três anos a contar de 12 de Julho de 2004.
Liquidatários designados: ambos os sócios.

21 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008353516

TRANSPORTES JÁ SÃO HORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2428;
identificação de pessoa colectiva n.º 504773054; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 6 e 7/20040719.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 4.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Os gerentes são nomeados por assembleia geral.
§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
§ 2.º São nomeados gerentes o sócio Paulo Alexandre Ferreira da

Silva, solteiro, maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedrei-
ra, concelho de Lisboa, a representante da quota do sócio falecido,
Maria Leonilde Ferreira da Silva, viúva, natural da freguesia de Santo
Estevão das Galés, concelho de Mafra, e ambos residentes na Rua da
Calçada, Quinta Ratinha, Avessada, Santo Estêvão das Galés, Mafra,
mantendo-se como gerentes os já antes nomeados, o sócio Nuno
Miguel Ferreira da Silva e a não sócia Elsa Maria Marchante Alves
Sebastião, esta com capacidade profissional para o exercício do ob-
jecto da sociedade.

Mais certifico que foi registada a cessação das funções de gerente
de Sebastião Augusto da Silva, por óbito em 6 de Abril de 2004.

23 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008349810

ANGOFARMA � IMPORTAÇÃO  E EXPORTAÇÃO
DE MEDICAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3652;
identificação de pessoa colectiva n.º 504392581; inscrição
n.º 2 número e data da apresentação: 6/20040713.
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Certifico que foi registado o aumento de capital com alteração
parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Núcleo Empresarial da Venda do
Pinheiro, Quinta dos Estrangeiros, Rua C, 32, freguesia de Venda do Pi-
nheiro, concelho de Mafra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio por grosso, importa-
ção, exportação e representação de medicamentos, perfumaria e cos-
mética.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita social é de 150 000 euros e
corresponde à soma de cinco quotas: uma do valor nominal de
45 000 euros titulada pela sócia Isilda Pereira dos Santos Calçada, duas
do valor nominal de 37 500 euros, cada, tituladas uma por cada um
dos sócios Fernando Manuel Tomás Luís e Vitor Manuel de Abreu
Ambrósio e outras duas do valor nominal de 15 000 euros, cada, titu-
ladas uma por cada um dos sócios Rui Pedro Santos Calçada e Luís
Pedro Santos Calçada.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

4 � São gerentes os sócios Isilda Pereira dos Santos Calçada, Luís
Pedro Santos Calçada, Fernando Manuel Tomás Luís e Vitor Manuel
de Abreu Ambrósio.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

16 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Fátima Gomes
Alves Silva. 2008353320

AVIBATALHA � CRIAÇÃO DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2806;
identificação de pessoa colectiva n.º 505569329; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352129

DUARTE, DUARTE & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1639;
identificação de pessoa colectiva n.º 503480509; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660279

FEÉRICA � FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS
PARA SEGURANÇA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 523; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501268189; data da apresenta-
ção: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660066

DIMÉDENTAL � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
E DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2972;
identificação de pessoa colectiva n.º 505725355; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2003407790

HENRIPORTAS � PORTAS DE SEGURANÇA
E CORTA-FOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2733;
identificação de pessoa colectiva n.º 505110202; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2003256229

TRANSPORTES � ISMAEL BALEIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2575;
identificação de pessoa colectiva n.º 505225166; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004867663

SOCIEDADE AGRO LEITEIRA J. DIAS REIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2919;
identificação de pessoa colectiva n.º 505760240; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650133

TRANSPORTES PARACUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2487;
identificação de pessoa colectiva n.º 504820427; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650052

ESCRITAOESTE � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3199;
identificação de pessoa colectiva n.º 506266320; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335917

CASTANHEIRA & SOUSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3227;
identificação de pessoa colectiva n.º 506198570; data da apresen-
tação: 20040629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335925

MARÉS DE VOLÚPIA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2474;
identificação de pessoa colectiva n.º 505053810; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335933

CASAS DO OESTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3007;
identificação de pessoa colectiva n.º 505768410; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335941

BERNARDO & BATALHAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3142;
identificação de pessoa colectiva n.º 506133389; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335950

LUMIGA � COMÉRCIO DE CARNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3280;
identificação de pessoa colectiva n.º 506366863; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348474

JOSÉ DUARTE RIBEIRO � CONSTRUÇÕES
E REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3240;
identificação de pessoa colectiva n.º 506297080; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352560

MOINHONET � EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3117;
identificação de pessoa colectiva n.º 506128482; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352552

AUTO TÁXIS LOPES & CALOIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2697;
identificação de pessoa colectiva n.º 505430207; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040713.

Certifico que registada a cessação das funções de gerente de Maria
Manuela Lopes Policarpo Caloira, por renúncia em 22 de Julho de
2004.

15 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008353257

AUGUSTO TAVARES � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3167;
identificação de pessoa colectiva n.º 506244300; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352595

PRATA & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1716;
identificação de pessoa colectiva n.º 503631256; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352587

ERNESTO INÁCIO � CARPINTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2940;
identificação de pessoa colectiva n.º 505878640; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352579

DOM CARLOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1857;
identificação de pessoa colectiva n.º 503865044; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352153

CASA D�ALVES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1443;
identificação de pessoa colectiva n.º 503168726; data da apresen-
tação: 20040629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352145

NATÁLIA FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1703;
identificação de pessoa colectiva n.º 503594210; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004622687

JOSÉ GUEDES � PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3026;
identificação de pessoa colectiva n.º 505999455; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352137

TERBARRAS � EQUIPAMENTO
DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1816;
identificação de pessoa colectiva n.º 503804509; data da apresen-
tação: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334554

ADROTEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 404; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500848203; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352056

J. N. C. R. 2 � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2643;
identificação de pessoa colectiva n.º 505370328; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352048

MÁRMOMAFRA � COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES E GRANITOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3006;
identificação de pessoa colectiva n.º 505966859; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335909

CÁTIA & ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3032;
identificação de pessoa colectiva n.º 505941643; data da apresen-
tação: 20040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335968

BORLIDO & DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2004;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112228; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335895

CARMAFRA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2133;
identificação de pessoa colectiva n.º 504278150; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 9/20040709.

Certifico que foi registado o aumento de capital com alteração
parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 7.º que passaram a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor nominal de
45 000 euros pertencente ao sócio José Maria Luís e outra no valor
nominal de 5000 euros pertencente à sócia Cátia Marina da Cruz
Luís.

7.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 250 000 euros.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

12 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008352960

MANUEL DOS REIS DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 884; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501443762; data da apresenta-
ção: 20040721.

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

26 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2007568225

TRANSPORTES PESQUITA E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1589;
identificação de pessoa colectiva n.º 503420492; data da apresen-
tação: 20040721.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2007568233

TRANSCHASA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2890;
identificação de pessoa colectiva n.º 504113488; data da apresen-
tação: 20040721.

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

26 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2007568250

RODRIGUES GOMES & BEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 705; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501661166; data da apresenta-
ção: 20040721.

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

26 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008349861

SAMIFI PORTUGUESA � INSTALAÇÕES
DE FRIO INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1373;
identificação de pessoa colectiva n.º 501198482; data da apresen-
tação: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352919

NORONHA & NORONHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2661;
identificação de pessoa colectiva n.º 505432820; data da apresen-
tação: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348725

GARRIDO PAULO & LEITE, ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 486; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501188614; data da apresenta-
ção: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334538

GOMES & ESCÓRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3365;
identificação de pessoa colectiva n.º 506453570; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004867647

CARVALHAL & SILVA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2665;
identificação de pessoa colectiva n.º 505387557; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352250

DOMICILAR � SOCIEDADE DE APOIO DOMICILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504974556; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352269

COZINHAS MALVEIRA � INDÚSTRIA DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 408; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500531390; data da apresenta-
ção: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348458

VIPCARNES � CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2696;
identificação de pessoa colectiva n.º 505377357; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348431

CONFECÇÕES TRAPITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 767; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501781137; data da apresenta-
ção: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348423

LURAN � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 871; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502012269; data da apresenta-
ção: 20040630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348415

JOÃO FRANCO MÉDICO RADIOLOGISTA , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3391;
identificação de pessoa colectiva n.º 503953288; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352234

JOFAMATE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1600;
identificação de pessoa colectiva n.º 503420638; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350320

JDN � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1682;
identificação de pessoa colectiva n.º 503574295; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350312

EXPLANADA CONCERTO DE MAFRA, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3101;
identificação de pessoa colectiva n.º 505480123; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350304

CASA DE REPOUSO S. JOSÉ DE MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2872;
identificação de pessoa colectiva n.º 504997556; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350290

QUINTA BRAVIA � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2704;
identificação de pessoa colectiva n.º 505361450; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350355

MAFRIOBRA � CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1570;
identificação de pessoa colectiva n.º 503384003; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350347

J. P. M. � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 370; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500610967; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350339

M. A. C. � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1128;
identificação de pessoa colectiva n.º 502576995; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660090

CONFEITARIA CARLOS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1763;
identificação de pessoa colectiva n.º 503699373; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350371

MECANIPOL � EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 233; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500189196; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350363

JANUÁRIO JACINTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 123; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500148287; data da apresenta-
ção: 20040629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350428

TAVEIRA JACINTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 294; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500279420; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350410

VENDIPEÇAS � PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1030;
identificação de pessoa colectiva n.º 502374470; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008350401

A. ABEL DE FIGUEIREDO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2577;
identificação de pessoa colectiva n.º 505254409; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2002721556

TRANSPORTES J. A. REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504077732; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659610

CARNES REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 535; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501307850; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659564

M. R. REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2408;
identificação de pessoa colectiva n.º 504879472; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659530

ANTÓNIO MANUEL FREIRE BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3196;
identificação de pessoa colectiva n.º 506171582; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659475

FAUMADI � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2031;
identificação de pessoa colectiva n.º 504129767; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/20040709.

Certifico que foi registada a cessação das funções de administrador único
de Dionísio Fernandes Lopes, por renúncia em 21 de Junho de 2004.

Mais certifico que foi registada a nomeação do administrador úni-
co, em 21 de Junho de 2004, para o triénio em curso de Maria de
Jesus Fiúza Lopes, divorciada.

12 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008352935

ANA & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1853;
identificação de pessoa colectiva n.º 503865915; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2003362142

TRANSPORTES CANAGRESI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2167;
identificação de pessoa colectiva n.º 504415492; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008333256

LEATE � LABORATÓRIO DE ELECTRÓNICA
E ASSISTÊNCIA A TELEVISÃO E ESTEREOFONIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 316; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500373027; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659955

FRUTASOBREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1497;
identificação de pessoa colectiva n.º 503273708; data da apresen-
tação: 20040629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660074

VASCO JORGE � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3055;
identificação de pessoa colectiva n.º 506031799; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660481

ENGILEADER � ENGENHARIA, GESTÃO
E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3355;
identificação de pessoa colectiva n.º 506422704; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352293

TRANSPORTES MANUEL SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 605; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501440437; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352285

AUTO MIRAMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 903; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502081546; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352110

SERICAUTO � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1632;
identificação de pessoa colectiva n.º 503480460; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352161

CARLOS & ALVES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 591; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501392637; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352277

RIARTECH � DIAGNÓSTICO, REPARAÇÃO
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2837;
identificação de pessoa colectiva n.º 505651513; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660384

A. A. J. F. � FABRICO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1308;
identificação de pessoa colectiva n.º 502912960; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650044

PASTELARIA ERIBOLOS
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2549;
identificação de pessoa colectiva n.º 505120410; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650125

AUTO-FRADES � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1434;
identificação de pessoa colectiva n.º 503148598; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004661933

MARISQUEIRA ANTÓNIO ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 853; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500184313; data da apresenta-
ção: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650214

POLIERICEIRA � CENTRO DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2666;
identificação de pessoa colectiva n.º 505355280; data da apresen-
tação: 20040630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650222

ERISECO, LAVANDARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2435;
identificação de pessoa colectiva n.º 504986244; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660287

VELIBER � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1798;
identificação de pessoa colectiva n.º 503765279; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659483

TORRALEX � COFRAGENS E ARMAÇÃO
DE FERROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1832;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822230; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659602

PEREIRA BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 163; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500215022; data da apresenta-
ção: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939958

CAMIONAGEM CENTRAL DE CHELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 170; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500531340; data da apresenta-
ção: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659572

NANABELARTE � CERÂMICA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1085;
identificação de pessoa colectiva n.º 502501162; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939931

MATOS & BEATO � ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1828;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822175; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004939923

CARLOS D. C. RODRIGUES, ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2436;
identificação de pessoa colectiva n.º 504987291; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004660252

CONSTROLEIXO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3383;
identificação de pessoa colectiva n.º 506474577; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352790

METALOCACHOEIRA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3502;
identificação de pessoa colectiva n.º 506638332; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352781

RODRIBALANÇO � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3346;
identificação de pessoa colectiva n.º 506476006; data da apresen-
tação: 20040630.

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

7 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352773

IRMÃOS FRANCO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1932;
identificação de pessoa colectiva n.º 503959030; data da apresen-
tação: 20040629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352196

AUTODIGUEL � REPARAÇÃO AUTOMÓVEL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2148;
identificação de pessoa colectiva n.º 504663054; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 7 e 8/20040709.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Maria
João Cardoso Simões, por renúncia em 11 de Maio de 2004.

Mais certifico que foi também registada a nomeação de gerente,
em 11 de Maio de 2004, de Maria Isabel Nunes da Silva, solteira, maior.

13 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008353184

EVALE � CONSTRUÇÕES METÁLICAS ELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2469;
identificação de pessoa colectiva n.º 500642729; inscrição n.º 32;
número e data da apresentação: 6/20040709.

Certifico que foi registado o seguinte acto de registo da sociedade
em epígrafe:

Facto: Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: OELE � Instalações Eléctricas e

Mecânicas, S. A.
Sociedades Incorporadas: CISEC � Manutenção e Instalações

Técnicas, S. A.; SOMETIN � Sociedade de Metalúrgica Industrial, S. A.
e Soluções Estruturadas � Instalações Técnicas e Especiais, S. A. e
EVALE � Construções Metálicas e Eléctricas, S. A.

Modalidade: Absorção das sociedades incorporadas, mediante a trans-
ferência global do património para a incorporante, OELE, que em
resultado da operação de fusão projectada modifica a sua denomina-
ção e objecto social.

13 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008352170

ARTESANATO DA ACHADA � ARTE E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3651;
identificação de pessoa colectiva n.º 506929264; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20040709.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Artesanato da Achada � Arte e
Decorações, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 116, no
lugar do Seixal, freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de artesanato,
vidros, vergas, mobiliário e louças decorativas utilitárias.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
10 200 euros pertencente a Paulo César Nascimento Guerra, e outra de
9800 euros pertencente a Maria Susete de Jesus Nascimento Guerra.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 250 000 euros.

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

4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral por deliberação tomada por maioria do capital so-
cial, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Paulo César Nas-
cimento Guerra e Maria Susete de Jesus Nascimento Guerra.

5.º

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

6.º

A cessão de quotas a não sócios, excepto se estes forem descen-
dentes dos sócios cedentes, depende do consentimento da sociedade,
tomado por maioria do capital social, que terá sempre o direito de
preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

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 sucedem herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a não descendente

de sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando, sem prejuízo do clausulado no artigo 6.º, a quota tiver

sido cedida a terceiros sem o prévio consentimento da sociedade,
tomada em assembleia geral, por maioria do capital social.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar da auditoria
efectuada, para o efeito, por revisor oficial de contas a indicar, por
acordo entre todos os sócios.

Na falta de acordo será efectuada auditoria colegial, designando cada
parte um revisor oficial de contas os quais designarão, por acordo um
terceiro que com eles efectuará a auditoria.

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.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral, por maioria do capital.

9.º

Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa, para o efeito, por eles escolhida.

10.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

11.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

12.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conforme o original.

12 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008352951
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SUPERFRUTAS � PAI E FILHO
COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3237;
identificação de pessoa colectiva n.º 506332144; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335852

AGRO PECUÁRIA DAS GALÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 994; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502269006; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352005

VALMOURAGRO � AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2708;
identificação de pessoa colectiva n.º 505141094; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004653426

CASTELÃOCONSTROI � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2337;
identificação de pessoa colectiva n.º 504680943; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004653450

TRANSPORTES J. SIMÕES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1370;
identificação de pessoa colectiva n.º 503017370; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040707.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de João
Luís Simões por óbito em 27 de Março de 2001.

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352846

GESCOMPOL � CONDOMÍNIOS, PROJECTOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3523;
identificação de pessoa colectiva n.º 506797414; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/20040712.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de José
Regueira da Silva Querido, por renúncia em 15 de Junho de 2004.

Mais certifico que foi registado o aumento de capital com altera-
ção parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e corresponde à soma de três quotas, no valor nominal
de 2500 euros, cada uma, pertencentes, uma a cada um dos sócios,
José Manuel Gouveia Mourato, João Manuel Pires Baptista Esteves e
João de Deus Sequeira da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, será desempenhada pelo sócio, José Manuel Gouveia
Mourato, já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura de um
gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

8 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008353192

MEGABOX � EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3246;
identificação de pessoa colectiva n.º 506350193; data da apresenta-
ção: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008348733

HABIPINHAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 701; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501654402; data da apresenta-
ção: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008470580

ANJINHOS ENDIABRADOS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA BEBÉS E PRÉ-MÃMÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2411;
identificação de pessoa colectiva n.º 504933515; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352188

TRANSMARJOR � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2545;
identificação de pessoa colectiva n.º 505045850; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004650060
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LAVANDARIA DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2241;
identificação de pessoa colectiva n.º 504380370; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008351971

DÓMUSBALI � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2687;
identificação de pessoa colectiva n.º 505340968; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008351955

JOAQUIM BRANCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3187;
identificação de pessoa colectiva n.º 506253023; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008351947

TRANSHERMANO � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2298;
identificação de pessoa colectiva n.º 504583484; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008351939

REVENTIN � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2790;
identificação de pessoa colectiva n.º 505595516; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008351998

TRANSPORTES POVOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 955; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502189673; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008351980

CHICO DAS CEBOLAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2003;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112139; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335887

ESCOLA DE CONDUÇÃO SANTA HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2060;
identificação de pessoa colectiva n.º 504178695; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335879

FICHOLADRILHOS � SOCIEDADE DE LADRILHAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2667;
identificação de pessoa colectiva n.º 505409526; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335860

DIOMAF � PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2606;
identificação de pessoa colectiva n.º 505164400; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 3 e 4/20040709.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Dionísio Fernandes Lopes, por exoneração em 30 de Junho de 2004.

Mais certifico que foi também registada a nomeação de gerente,
em 30 de Junho de 2004, de Maria de Jesus Fiúza Lopes, divorciada.

12 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 2008352943

JME � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3300;
identificação de pessoa colectiva n.º 506267830; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352218

LUCYCLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2067;
identificação de pessoa colectiva n.º 504199048; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352200
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VETOINVEST � IMÓVEIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3174;
identificação de pessoa colectiva n.º 506029298; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658789

TURISMÉDIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1353;
identificação de pessoa colectiva n.º 502973790; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004659491

A BARATINHA � JARDIM DE INFÂNCIA E CENTRO
DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1728;
identificação de pessoa colectiva n.º 503647217; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334376

EMPABEL � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1227;
identificação de pessoa colectiva n.º 502748915; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004653418

MEDIMAPE � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1665;
identificação de pessoa colectiva n.º 503548944; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335550

KING TRUCKER � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1626;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459380; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004653434

DELFINO GONÇALVES & TERESA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 805; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501879734; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334333

CLÍNICA DENTÁRIA DO BARRIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1742;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665690; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004651377

C. N. D. RODRIGUES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2139;
identificação de pessoa colectiva n.º 504294857; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004651369

AUTO MARÇAL & ALMEIDA REPARAÇÕES
E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3380;
identificação de pessoa colectiva n.º 506579166; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334295

DUARTE & PARDAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2452;
identificação de pessoa colectiva n.º 504940597; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335992

TRANSPORTES BIZARRO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 220; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500559937; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335984
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BIZARRO DUARTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 582; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501391010; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008352072

ZOOLOJA � COMÉRCIO DE ALIMENTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2444;
identificação de pessoa colectiva n.º 504723561; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658770

VETOBIÓTICA � SOCIEDADE PRODUTORA
E COMERCIALIZADORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1108;
identificação de pessoa colectiva n.º 502553316; data da apresen-
tação: 20040629.

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

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2004658983

LURDES � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3153;
identificação de pessoa colectiva n.º 506186806; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334350

GINJA GEL � PRODUTOS ALIMENTARES
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3283;
identificação de pessoa colectiva n.º 506412687; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334287

ELECTRO PRISMA � SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1617;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444189; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334180

MARMAF � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1929;
identificação de pessoa colectiva n.º 503958972; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334309

MARIA DO CARMO � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1700;
identificação de pessoa colectiva n.º 503594202; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334171

SOCIPEC � SOCIEDADE DE PERITAGENS, ECONOMIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 716; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501675132; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334252

R. M. RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 798; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501855882; data da apresenta-
ção: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334422

PATRIMORAIS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3144;
identificação de pessoa colectiva n.º 506164705; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334368

VÍTOR, CARMO & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1078;
identificação de pessoa colectiva n.º 502496100; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334120
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SUPERMERCADO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1631;
identificação de pessoa colectiva n.º 503480479; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008351920

TRANSPORTES DUARTE & VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2584;
identificação de pessoa colectiva n.º 505282992; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334430

SUSIFRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1007;
identificação de pessoa colectiva n.º 502300558; data da apresen-
tação: 20040629.

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

2 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334341

S. C. T. N. � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E TURISMO NÁUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2380;
identificação de pessoa colectiva n.º 504892363; data da apresen-
tação: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334490

RUI SERRA ALVES � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1969;
identificação de pessoa colectiva n.º 504077228; data da apresen-
tação: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334570

JOSÉ DE MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 765; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501772685; data da apresenta-
ção: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008334597

IRMÃOS CASTELÃO � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2324;
identificação de pessoa colectiva n.º 504618431; data da apresen-
tação: 20040701.

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

9 de Julho de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 2008335801

MANUEL DIONÍSIO ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2690;
identificação de pessoa colectiva n.º 505305356; data da apresen-
tação: 20040616.

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante em exercício, Ma-
ria de Fátima Gomes Alves Silva. 2004661313

EVALE � CONSTRUÇÕES METÁLICAS ELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2469;
identificação de pessoa colectiva n.º 500642729; data da apresen-
tação: 20040621.

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

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante em exercício, Ma-
ria de Fátima Gomes Alves Silva. 2004650567

FERNANDO JORGE PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3352;
identificação de pessoa colectiva n.º 506546268; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20030325.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Jorge Pereira, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Estrada Municipal n.º 539, bloco A, 1.º direito,
no lugar de Avessada, freguesia de Santo Estêvão das Galés, concelho
de Mafra.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de queijos e lac-
ticínios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Fernando Jorge Basílio dos
Santos Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
decidido pelo único sócio, será desempenhada pelo sócio Fernando
Jorge Basílio dos Santos Pereira, que, que, desde já, fica nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.
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ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a levantar o ca-
pital social para custear as despesas com este contrato e seu registo.

Conforme original.

25 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000093388

ODIVELAS

FULL PRESS � ATELIER GRÁFICO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 763;
identificação de pessoa colectiva n.º 506918599; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20040326.

Certifico que, pela presente escritura, constitui entre si e a sua
representada uma sociedade comercial por quotas, nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Full Press � Atelier Gráfico
Digital, L.da

2- A sociedade tem a sua sede na Rua de Abel Manta, 3, loja es-
querda, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

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 prestação de serviços de artes
gráficas e comunicação publicidade, criatividade e imagem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente a sócia Susana Alexandra de
Carvalho Castanheira da Assunção Martins, e outra no valor nominal
de 500 euros, pertencente à sociedade Dente de Leão � Comércio de
Produtos Dietéticos e Naturais, Unipessoal L.da

.ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica, desde já, nomeada gerente, a sócia Susana Alexandra de
Carvalho Castanheira da Assunção Martins.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória
A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que

a gerência poderá praticar, em seu nome, quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e 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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

20 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2004467126

E. M. � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 506211819.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

16 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2004458178

SOCIEDADE AUTO TÁXIS MANSO & MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 500490325.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2004452242

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DANTAS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9551;
identificação de pessoa colectiva n.º 502797908.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002356602

CARPASER � CARPINTARIA E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 968;
identificação de pessoa colectiva n.º 505704722; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20020726.

Certifico que por escritura de 10 de Maio se 2002, exarada de fls. 5 a
6 do livro n.º 75, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa II, foi alterado o artigo 1.º do contrato que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma CARPASER � Car-
pintaria e Mobiliário, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís de Camões,
34, freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

2 � 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.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 1000185292

SOSEOL � SOCIEDADE DE SERRALHARIA
DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5864;
identificação de pessoa colectiva n.º 501726241; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20020306.

Certifico que, por escritura de 11 de Dezembro de 2001, exarada
de fls. 85 a 86 do livro n.º 181-N do 9.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital, de 1 000 000$ para 100 000 euros, median-
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te aumento de 95 012,02 euros e alterados os artigos 1.º e 3.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a denominação SOSEOL � Sociedade de
Serralharia de Odivelas, L.da, tem a sua sede na Quinta da Serra, Rua
A, letras F, G, H, freguesia de Olival Basto, concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos seguintes
valores: uma do valor nominal de 85 000 euros, pertencente à sócia
Maria Cecília Rijo Conchinho Gomes Duarte, e uma do valor nomi-
nal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Eduardo Manuel Gomes
Duarte.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 1000184020

CHUPETA � ARTIGOS PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 7095; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20010808.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to em que aumentam, de 1 000 000$ para 5000 euros, mediante re-
forço de 2410$ em dinheiro, pelo que alteram o artigo 3.º do contra-
to que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma de 2250 euros, do sócio José Pereira
Marques; uma de 2000 euros, da sócia Maria dos Santos Rodrigues; e
uma de 750 euros, da sócia Maria Salgueira Simões dos Santos
Rodrigues.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos, ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000204496

JUVEX III � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 275;
identificação de pessoa colectiva n.º 505486954; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: Of. 17 e 18/20021107.

Certifico que foram efectuados os seguinte s actos de registo:
1 � Cessação de funções de gerente de António Carlos Pascácio

Alves dos Santos, por renúncia, em 30 de Julho de 2002.
2 � Alteração parcial do contrato, em que se altera o n.º 2 do 4.º,

que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � Mantém-se.
2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-

tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

Gerente nomeado � A sócia Anabela Vitoiano Melo Marques Guer-
reiro.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2000327362

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

SOBRAL RENT � RENT A CARGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 377; identificação de pessoa colectiva n.º 505606798;
data do depósito 28062004.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2001393750

VILA FRANCA DE XIRA

DUSTRIMETAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2443/920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502731508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

12 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 2000282733

SINESSUL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5852/020830; identificação de pessoa colectiva n.º 505083310;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/020830.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a denominar-se SINESSUL � Empre-
endimentos Imobiliários e Turísticos, L.da, e muda a sede para a Rua
dos Lavadouros, 2, 1.º, A, escritório 6, freguesia de Alverca do Ribatejo,
concelho de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000925324

ORBILUC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3944/970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503970166.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2004170557

HENRIQUES DA SILVA & FILHA, SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2723/930423; identificação de pessoa colectiva
n.º 503003611.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 235 � 6 de Outubro de 200422 342-(166)

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

11 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2000282342

AUTO-ROTENA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1636; identificação de pessoa colectiva n.º 501779299; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/040422.

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

1 � Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato.

Montante do aumento � 120,22 euros, realizado em dinheiro,
subscrito por ambos os sócios na proporção e em reforço das suas
quotas.

2 � Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao arti-
go 3.º o qual passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 50 000 euros, repre-
sentado por duas quotas de 25 000 euros, uma de cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2004211253

PORTALEGRE
ARRONCHES

M. H. C. F. � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Quinta do Carrefe, freguesia de Assunção,
concelho de Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 76;
identificação de pessoa colectiva n.º 506271927.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2003.

4 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Alves
Caturrinho do Carmo. 2001525060

AVIS

GASPAR & COELHO � REPRESENTAÇÕES DE VINHOS, L.DA

Sede: Loteamento 3/97, Zona H.E.3, lote 31, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 185; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040802.

Certifico que, entre Francisco José Cordeiro Gaspar, casado com
Vivina Maria Balsinha Pires Coelho, comunhão de adquiridos, resi-
dente no Loteamento 3/97, Zona H.E.3, lote 31, freguesia e conce-
lho de Avis; e João Carlos Rosa de Almeida Coelho Violante, soltei-
ro, maior, residente no Bairro Ferragial das Amendoeiras, 9, em Avis,
já referida, foi constituída uma sociedade comercial por quotas, com
a denominação em epígrafe, que se há-de reger pelo constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Gaspar & Coelho � Representações
de Vinhos, L.da, e vai ter a sua sede no Loteamento 3/97, Zona H.E.3,
lote 31, freguesia e concelho de Avis, e durará por tempo
indeterminado a contar desta data.

2.º

A sociedade tem por objecto a revenda e representações de produ-
tos alimentares sem álcool e com álcool, nomeadamente vinhos.
Produtos designados como regionais, tais como enchidos, presuntos,
queijos, azeites e aperitivos. Material destinado à restauração nome-
adamente copos, pratos, talheres e toalhas. Equipamentos para res-
taurantes, pastelarias e cafés.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, e pertencendo uma a cada sócio.

§ único. Podem ser exigidas prestações suplementares de capital,
até ao montante global de 50 000 euros.

4.º

1 � A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os
sócios.

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

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de ambos os sócios, que desde já, ficam nomeados gerentes.

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

Mais declararam os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade,
que, como únicos sócios autorizam que as operações sociais se inici-
em a partir de hoje para o que a gerência fica autorizada a celebrar
quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade e, designadamente,
comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, mesmo antes do
registo definitivo, no âmbito do objecto social.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2004. � O Ajudante em substituição legal do Con-
servador, Simão Rebocho Velez. 2008344150

ELVAS

VINAGRE DE BOLOTA � RESTAURANTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1451/
040728; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040728.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato e da qual é sócia única Teresa do
Rosário Gaspar Botelho Neves, solteira, maior, natural de São Lou-
renço, Portalegre, residente na Quinta das Janelas Verdes, na Rua Madre
Teresa, em Terrugem, Elvas, contribuinte fiscal n.º 223816248, cuja
identidade verifiquei por exibição do bilhete de identidade n.º 11621196,
emitido a 8 de Setembro de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Pela outorgante foi dito que não é titular de qualquer outra socie-
dade unipessoal por quotas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vinagre de Bolota � Restaurante,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta das Janelas Verdes, na
freguesia de Terrugem do concelho de Elvas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os serviços de restauração, hotelaria,
fornecimento de produtos alimentares confeccionados para banque-
tes, casamentos, baptizados, aniversários e outras celebrações, mon-
tagem de tendas, decoração e ornamentação dos mesmos, serviço de
catering e organização de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros correspondente a uma quota com igual valor nominal
pertencente à sócia única.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deci-
são, será exercida pelo gerente ou gerentes designados por decisão da
sócia única, a qual fica, desde já, designada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas por leis espe-
ciais, e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a celebrar com a sociedade
quaisquer negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social,
nos termos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2007045508

ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 186/
720918; identificação de pessoa colectiva n.º 500014116; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 8/20040723.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:

Nomeação de gerentes: Joaquim José Simões Candeias, José Eduar-
do Bagorro Candeias e Luís Gonçalo Bagorro Candeias.

Data: 2 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2007045494

PONTE DE SOR

MATER SÔR � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 771;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040630.

Certifico que entre Maria Odete Lopes Guiomar, casada com Carlos
Nuno Martins Queirós Fialho Tojo, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua do Dr. Manuel Fernandes, 22, Ponte de Sor, e António
José Lopes Guiomar, casado com Filomena Maria da Graça Campino,
na comunhão de adquiridos, residente na Rua de D. Sancho I, lote 12,
4, Ponte de Sor, constituem entre si, uma sociedade por quotas nos
termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Mater Sôr � Comércio de
Materiais de Construção, L.da, com sede na Zona Industrial, freguesia
e concelho de Ponte de Sor, podendo a gerência deslocar livremente
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e bem assim, criar sucursais ou filiais no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de materiais de
construção, máquinas e ferramentas e equipamentos para construção
civil, construção de edifícios, compra e venda de imóveis e revenda
dos mesmos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma, no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes, uma, a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
ser deliberado em assembleia geral, incumbe a sócios ou a pessoa es-
tranhas a designar cm assembleia geral.

§ 1.º São necessárias as assinaturas de dois gerentes para que a so-
ciedade se considere validamente vinculada, em todos os seus actos e
contratos.

§ 2.º Para actos de mero expediente é suficiente assinatura de um
gerente.

§ 3.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, fian-
ças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 500 000 euros.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506354

GOMES & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 615;
inscrição n.º 5 e averbamento n.º 2 à matrícula; número e data da
apresentação: 6/20040624.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Apresentação 6/20040628
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 21 de Maio de 2004.
Tendo, pelo averbamento n.º 2, à matrícula a mesma sido cancelada.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506346

DAMIÃO & DAMIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 276;
identificação de pessoa colectiva n.º 502681110; data da entra-
da: 25062004.

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.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506397

MENDES & SOUSA � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 690;
identificação de pessoa colectiva n.º 505898039; data da entra-
da: 25062004.

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.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506427

ALEXANDRA NOLASCO � FARMÁCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 718;
identificação de pessoa colectiva n.º 506239950; data da entra-
da: 25062004.
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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.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506419

SODREL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES
E REFRIGERANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 70;
identificação de pessoa colectiva n.º 500418217; data da entra-
da: 25062004.

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.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506389

STUDIMAGENS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 714;
identificação de pessoa colectiva n.º 506122654; data da entra-
da: 25062004.

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.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506400

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO VALE DE AÇOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 765;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040701.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Apresentação 1/20040701
Averbamento n.º 1 � Sede: deslocada para o Largo da Paz, 4, Vale

de Açor.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506370

PORTALEGRE

FRANCISCO REALINHO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 419;
identificação de pessoa colectiva n.º 502109106; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/220704.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 2.º do res-
pectivo contrato, que ficou com a seguinte redacção:

A sociedade tem por objecto a exploração de café-restaurante com
alojamento.

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

Conferida. Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008806626

VILELA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 935;
identificação de pessoa colectiva n.º 504262270; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 4/200704.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Ricardo José
Raposo Vilela, cessou funções de gerente, por renúncia.

Data: 13 de Março de 2003.

Conferida. Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008806600

TÁXI JOÃO PAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1086;
identificação de pessoa colectiva n.º 505669838; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/150704.

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

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Junho de 2004.

Conferida. Está conforme.

26 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008806561

ALTAS QUINTAS � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
E VINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1249;
identificação de pessoa colectiva n.º 506764770 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/220704.

Certifico que entre LOURINVESTE � Investimentos e Gestão,
SGPS, L.da, Largo da República da Turquia, 4, rés-do-chão, esquerdo,
Lumiar, Lisboa; João Nuno Sales Lourenço, solteiro, maior, dito Lar-
go da República da Turquia, 4, rés-do-chão, esquerdo, e Maria Teresa
da Cunha Sales Lourenço, casada com João da Conceição Lourenço
Sales, na comunhão de adquiridos, dita morada, foi constituída a soci-
edade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Altas Quintas � Explora-
ção Agrícola e Vinícola, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Alegrete,
freguesia do Reguengo, concelho de Portalegre.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração agrícola, cinegética e vi-
nicultura.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, ainda que com um objecto social diferente.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
de 20 000 euros da sócia Lourinveste � Investimentos e Gestão,
SGPS, L.da; uma do valor de 4000 euros, do sócio João Nuno Sales
Lourenço, e uma do valor de 1000 euros da sócia Maria Teresa da
Cunha Sales Lourenço.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, serão exercidas
pelos gerentes, sócios ou não sócios, eleitos em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o não sócio, João da Concei-
ção Lourenço Sales, casado, residente no Largo República da Turquia,
4, rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa.
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3 � A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante igual ao triplo do capital social, nos termos
e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios; a estra-
nhos, porém, depende do consentimento da sociedade, que goza do
direito de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção e enviadas para as moradas dos sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

2 � Cabe ao sócio indicar por carta registada com aviso de recep-
ção a morada e respectivas alterações de onde deseja receber as
convocatórias.

Conferida. Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008806618

A. P. CARVALHO � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1248;
identificação de pessoa colectiva n.º 506844994 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/16070400.

Certifico que, entre Alfredo Pereira Carvalho, casado com
Apolinária Alegria Pires, na comunhão geral, Rua de Domingos
Fernandes, 22, Carreiras, Portalegre, e José Pires Carvalho e Maria
Rosa Costa Bonacho Carvalho, casados entre si na comunhão de ad-
quiridos, Rua de Domingos Fernandes, 24, Carreiras, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO l.º

1 � A sociedade adopta a firma A. P. Carvalho � Cortiças, L.da,
e tem a sua sede na Rua Domingos Fernandes, 22 e 24, freguesia de
Carreiras, concelho de Portalegre.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social no território nacional.

ARTIGO 2.º

1- O objecto social consiste em extracção e comércio de cortiça e
preparação de cortiça em prancha.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade 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
250 000 euros e encontra-se dividido em três quotas: uma do valor
nominal de 125 000 euros, pertencente ao sócio Alfredo Pereira
Carvalho; uma do valor nominal de 75 000 euros, pertencente ao sócio
José Pires Carvalho, e uma do valor nominal de 50 000 euros, per-
tencente à sócia Maria Rosa Costa Bonacho Carvalho.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares, até ao montante global correspon-
dente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consen-
timento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso
de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um ge-
rente.

3 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Alfredo Pereira
Carvalho e José Pires Carvalho.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

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

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na
assembleia que deliberar a amortização.

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

ARTIGO 7.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem
para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

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

Conferida. Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008806570

FORTITÁXIS � SOCIEDADE DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EM TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1199;
identificação de pessoa colectiva n.º 506460886; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/150704.

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

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Julho de 2004

Conferida. Está conforme.

26 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008806545

ALEGREGÁS � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1002;
identificação de pessoa colectiva n.º 504715569; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: Of. 3 e 4/120704.

Certifico, com referência a sociedade em epígrafe que:
O ex-sócio Fernando Joaquim Leonardo Raimundo cessou funções

de gerente, por renúncia, em 3 de Junho de 2004.
Foi designado gerente o não sócio João Francisco da Rosa Cardo-

so, viúvo, Rua de D. Nuno Álvares Pereira, 10, 2.º, B, Portalegre, em
3 de Junho de 2004.

Foram alterados os artigos 4.º e 5.º do respectivo contrato, que
ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e representa-se por duas quotas: uma do valor nominal
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de 6300 euros, pertencente à sócia Quezada & Cardoso, L.da, e uma
do valor nominal de 3700 euros, pertencente ao sócio, José Rodrigues
Cardoso.

5.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio José Rodrigues
Cardoso e ao não sócio João Francisco da Rosa Cardoso.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente, o qual
poderá, sem a respectiva deliberação social:

a) Alienar, locar ou onerar bens imóveis ou estabelecimentos per-
tencentes à sociedade;

b) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, bem
como, aliená-las ou onerá-las.

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

Conferida. Está conforme.

26 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008806472

PORTO
BAIÃO

QUINTA DE COVELA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 83/900514;
identificação de pessoa colectiva n.º 502349760; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 2/040728.

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

Pela inscrição n.º 16 foi registada a designação dos membros dos
órgãos de administração e de fiscalização:

Conselho de administração: Presidente: Nuno da Cunha Araújo,
casado; vogais: Pedro Manuel da Cunha Araújo, solteiro, maior, e Rui
Walter da Cunha, casado.

Fiscalização: Fiscal único: José Carlos Nogueira Faria e Matos, ca-
sado (revisor oficial de contas), em representação da sociedade «Men-
des, Ferreira, Soutinho & Faria, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas»; fiscal Suplente: José Augusto Silva Mendes, casado (revisor
oficial de contas), em representação da sociedade «Mendes, Ferreira,
Soutinho & Faria, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas».

Prazo para que foram designados: Quadriénio 2004/2007.
Data da deliberação: 7 de Junho de 2004.

Conferi Está conforme.

3 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006594320

MENDES & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 510/
020912; identificação de pessoa colectiva n.º 505679051; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040728.

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

Pela inscrição n.º 2 foi registada a dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2004.

Conferi. Está conforme.

4 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006594338

GONDOMAR

G 2 E � ECONOMIA E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 42 082/860505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501664106; número e data da apresentação: PC � 13/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004603496

PAULO CARDOSO & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 024/001204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505035030; número e data da apresentação: PC � 12/040626.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004585420

JOSÉ DUARTE SOARES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 35 581/811014; identificação de pessoa colectiva
n.º 501222014; inscrição n.º 12, averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/
040728.

Certifico que foram alterados o corpo do artigo 6.º e seu § 1.º da
sociedade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios e não sócios, a de-
signar em assembleia geral.

§ 1.º Para representar e obrigar a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes,
bastando uma só assinatura nos actos de mero expediente.

Mais certifico que José Duarte Soares, cessou funções de gerente
em 9 de Julho de 2004, por renúncia, e foram designados gerentes os
sócios José Manuel da Nova Aguiar, José Eduardo Fernandes da Silva
e Carlos Coelho de Moura, casados, por deliberação de 9 de Julho de
2004

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

Está conforme.

3 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2006910159

JOMILAR � CONSTRUÇÕES PARA VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 606/
910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502515538;; núme-
ro e data da apresentação: PC � 90/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584963

MACHADO AGUIAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 707/20040719; identificação de pessoa colectiva
n.º 507032144 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/040719.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Machado Aguiar, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Estrada de D. Miguel, 1281, rés-do-chão,
direito, freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade; consultoria
fiscal para os negócios e a gestão; Comércio e agente do comércio
por grosso de software e hardwere.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do pelo sócio, compete ao sócio ou a não sócios, ficando aquele, desde
já, nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2006910868

INSPECTRO � INSPECÇÃO DE INSTALAÇÕES
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 484/20031020; identificação de pessoa colectiva
n.º 506726967; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: Of. 14,
17 e 18/040719.

Certifico que Lúcia Maria Moreira Dias Alves e Carla Sofia Carva-
lho Pereira cessaram funções de gerentes em 14 de Julho de 2004,
por renúncia, e foram designados gerentes os sócios Ângelo Manuel
Valado Rodrigues e Miguel António Dias Leite, em 14 de Julho de
2004.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2006910876

PACK SOLUTION � CONSULTADORIA DE GESTÃO,
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, UNI-
PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 271/20030228; identificação de pessoa colectiva
n.º 506499170; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20040721.

Certifico que, por escritura de 13 de Julho de 2004, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,

a sociedade em epígrafe, anteriormente denominada Ganhos Finan-
ceiros � Consultadoria de Gestão, Unipessoal, L.da, procedeu à alte-
ração do contrato, tendo alterado o corpo do artigo 1.º; 2.º e aditado
o artigo 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pack Solution � Consultadoria de
Gestão, Sistemas de Informação e Comunicação, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Luís de Camões, 251, 4.º, freguesia de São Cosme,
concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria para os negócios e a
gestão; prestação de serviços administrativos; actividades de contabi-
lidade e consultoria fiscal; implementação e comercialização de
hardware, software e comunicações.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2006910884

VIRGÍNIA MOTA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 711/20040727; identificação de pessoa colectiva
n.º 507054415 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/040727.

Certifico que entre Manuel Pereira da Mota, Virgínia Manuela
Monteiro da Mota Teixeira, Carlos Manuel Monteiro da Mota e José
Pedro Monteiro da Mota, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Virgínia Mota & Irmãos, L.da, e vai ter
a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 1095, freguesia de Baguim do
Monte, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de pastelaria e cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Manuel Pereira da Mota, e três
iguais, do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em todos
os actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

2 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2006910906
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SERAFICAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 884/990113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504764098; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/
20040727.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 2004.

Está conforme.

2 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2006907018

BELOTRANSFER, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 632/20040427; identificação de pessoa colectiva
n.º 506587959; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 7 e 8/040723.

Certifico que Isabel Margarida da Silva Castro Ferreira cessou fun-
ções de gerente, em 7 de Maio de 2004, por renúncia, e foi designado
gerente o não sócio João de Castro Ferreira, divorciado, em 7 de Maio
de 2004.

Está conforme.

2 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2006906933

TRANSFREDY � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 351/20030523; identificação de pessoa colectiva
n.º 504213792; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 6/
040727.

Certifico que foi designado gerente o não sócio Rui Renato Vieira
Alves, solteiro, maior, por deliberação de 28 de Abril de 2004.

Está conforme.

2 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2006906887

A RESERVA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 712/20040727; identificação de pessoa colectiva
n.º 506997790 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/040727.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A RESERVA � Restauração, L.da, com
sede na Avenida do General Humberto Delgado, 427, freguesia de São
Cosme, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em restauração, realização de banquetes e
actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros cada,

que pertencem uma a cada um dos sócios António Filipe Moutinho
Neves e Ana Maria do Rio Pereira de Sousa Neves.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de qualquer um dos
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da soci-
edade, à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

Está conforme.

2 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2003514295

LIGNEPARIS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 120/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506229114; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 3 e 4/040727.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º da sociedade em epígrafe, que
ficou com seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, bem como a sua representação cabem aos gerentes a designar
assembleia geral.

§ único. A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e con-
tratos, com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que Maria Armanda de Moura Moreira Gonçalves,
cessou funções de gerente, em 21 de Janeiro de 2004, por renúncia

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

Está conforme.

2 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2004595248

DROGARIA SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 42 083/860505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501664076; número e data da apresentação: PC � 11/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606762

GORIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 47 224/900321; identificação de pessoa colectiva
n.º 502314567; número e data da apresentação: PC � 10/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004603585
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VIORJÓIA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 958/
880623; identificação de pessoa colectiva n.º 501998608; número
e data da apresentação: PC � 9/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003538291

MANUEL DOS SANTOS DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 069/010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505144212; número e data da apresentação: PC � 8/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004585250

MÁRIO MARCELINO � ENDOSCOPIA DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 544/981023; identificação de pessoa colectiva
n.º 504295438; número e data da apresentação: PC � 7/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004585285

VASCONCELOS & CRESPO
SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 216/991129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504733133; número e data da apresentação: PC � 71/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008628760

VALENTIM FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 37 539/830211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501371613; número e data da apresentação: PC � 6/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003538283

CIÊNCIAHOJE � ENTRETENIMENTO E DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 766/020502; identificação de pessoa colectiva
n.º 506095371; número e data da apresentação: PC � 94/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004585161

M. C. G. � OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 481/000127; identificação de pessoa colectiva
n.º 504826816; número e data da apresentação: PC � 1/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004585234

GDM � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 456/981002; identificação de pessoa colectiva
n.º 504270222; número e data da apresentação: PC � 2/040623.

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

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004603518

PAÇOS DE FERREIRA

JOSÉ ANTÓNIO GOMES NETO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2219/040715; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
040715.

Certifico que entre a sociedade Alto da Paixão � Investimentos
Imobiliários, S. A., com sede em Alto da Paixão, Freamunde, Paços
de Ferreira; José António Gomes Neto, casado com Maria do Céu de
Sousa Neto, na comunhão de adquiridos, Lama, Freamunde, Paços de
Ferreira, e Manuel de Sousa Martins Carneiro, casado com Maria de
Fátima Penha de Sousa Matos de Vasconcelos Carneiro, na comu-
nhão de adquiridos, Rua da Casa dos Poveiros do Rio, 165, Póvoa de
Varzim, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1o

Denominação e duração

1 � A sociedade adopta a denominação José António Gomes Neto
& C.ª, L.da, tem a sua sede no lugar do Alto da Paixão, freguesia de
Freamunde, concelho de Paços de Ferreira, e o seu início conta-se a
partir de 20 de Dezembro de 1998.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem dependência de deliberação
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a indústria de folheados de
contraplacados em madeira, seu comércio e venda; importação e
exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5 000 000$ e encontra-se realizado em di-
nheiro, quanto a 2 500 000$, e correspondente à divisão em três
quotas, sendo uma de 4 800 000$, da sócia Alto da Paixão � Inves-
timentos Imobiliários, S. A., sendo duas de 100 000$ dos sócios José
António Gomes Neto e Manuel de Sousa Martins Carneiro.

§ único. O restante do capital será reclamado até 30 de Janeiro de 1999.
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ARTIGO 4.º

A assembleia geral poderá deliberar a exigência a todos os sócios
de prestações suplementares até ao limite do triplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � São livremente permitidas, no todo ou em parte, as cessões
de quotas entre sócios, carecendo as demais do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e depois dos sócios.

2 � O sócio que quiser ceder a sua quota a terceiro, comunicá-lo-
á à sociedade e demais sócios, por carta registada com aviso de recep-
ção com indicação do pretenso cessionário, do preço e demais condi-
ções da cessão.

3 � A sociedade e os sócios terão o prazo de, respectivamente,
30 e 45 dias, para se pronunciarem, entendendo-se o seu silêncio como
não desejando preferir na cessão.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar qualquer quota, nos
seguintes casos:

a) Por insolvência ou falência do titular;
b) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) No caso de venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o seu titular.
2 � Nas hipóteses previstas nas alíneas a), b) e c), o valor da quota

a amortizar será apurado com base no último balanço aprovado e o
seu pagamento far-se-á em seis prestações semestrais e sucessivas.

3 � Considera-se findo o processo de amortização, com o depósito
da primeira prestação na Caixa Geral de Depósitos ou acto equivalente.

ARTIGO 7.º

1 � É vedado a qualquer sócio, salvo autorização da assembleia
geral, dar a quota ou parte dela em garantia ou caução de alguma
obrigação alheia aos direitos e interesses da sociedade.

2 � A contravenção do disposto no corpo deste artigo é motivo
de exclusão de sócio, podendo a respectiva quota ser amortizada nos
termos do artigo 6.º do presente contrato.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado, fica afecta à sócia Alto da Paixão �
Investimentos Imobiliários, S. A.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
bem como a representar, em juízo e fora dele, é necessária e suficien-
te a assinatura do gerente ou procurador que vier a ser nomeado.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá o gerente com-
prar e vender veículos automóveis, assim como tomar e denunciar o ar-
rendamento de quaisquer locais ou estabelecimentos para a sociedade ou
tomar e ceder por testasse os mesmos estabelecimentos para a sociedade
ou tomar e ceder por trespasse os mesmos estabelecimentos comerciais,
aceitar e assinar contratos de leasing, acordar e transigir em juízo.

4 � A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar o levantamen-
to do capital depositado, tendo em vista a aquisição de equipamentos
para a sociedade.

5 � A assembleia geral poderá deliberar a exoneração ou nomea-
ção de gerentes, sócios ou não sócios.

ARTIGO 9.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade continuará com os sobrevivos e capazes, devendo os
herdeiros daquele nomear um entre eles que a todos represente en-
quanto a quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

1 � Em caso de dissolução da sociedade, a liquidação far-se-á
extrajudicialmente, sendo liquidatário, salvo diferente deliberação da
assembleia geral, o gerente da sociedade à data da deliberação, deven-
do a liquidação estar terminada no prazo máximo de dois anos.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei es-
tipular outros prazos e formalidades.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto na
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira, no prazo
de três meses a contar desta data.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria Isabel Soares Rodrigues
Ferreira. 2005569496

PAREDES

SPEED BOWLING � SOCIEDADE DE DIVERTIMENTOS
E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3175/
040414; identificação de pessoa colectiva n.º 506928187; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/040414.

Certifico que, entre Fernando Paulo Moreira da Rocha e mulher,
Maria de Fátima dos Santos Martins Custódio, casados em comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Speed Bowling � Sociedade de
Divertimentos e Lazer, L.da

2 � A sede social é na Urbanização do Souto, 283, freguesia de
Bitarães, concelho de Paredes.

3 � A gerência poderá transferir a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, como
criar filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a promoção e gestão de actividades
recreativas, desportivas e de lazer; exploração da actividade de cafetaria
e bar. O objecto é complementado com actividades de divertimentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 15 000 euros cada uma, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Fernando Paulo Moreira da Rocha e
Maria de Fátima dos Santos Martins Custódio Rocha.

§ único. Cada um dos sócios apenas realizou a sua quota quanto a
7500 euros, sendo o restante realizado no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada por unanimidade de todo o capital social,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao mon-
tante global de 120 000 euros e os sócios poderão fazer à sociedade
os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, remunerada ou
conforme for deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contrato,
são necessárias assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, celebrar contratos de locação financeira ou de leasing, para a
sua aquisição.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios carece de prévio consentimento
da sociedade, tendo o direito de preferência na cessão em primeiro
lugar os sócios não cedentes e em segundo a sociedade.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos.
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003020365

ASSADOR TÍPICO DE REBORDOSA
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2753/
020308; identificação de pessoa colectiva n.º 505851784;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 10 e 12 /20040720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Cessação de funções por parte do ex-sócio Arménio Vieira Gomes.

Causa: Renúncia. Data: 15 de Julho de 2004.
Foi, ainda, aumentado o seu capital em mais 100 000 euros, subs-

crito em dinheiro, sendo 40 000 euros por Joaquim Andrade Gonçal-
ves; 30 000 euros por Manuel Fernando Dias Ribeiro, e 30 000 euros,
por António Pinto de Andrade tendo, em consequência, sido altera-
dos os artigos 4.º e 5.º do pacto da mesma sociedade que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 150 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: umas no valor
nominal de 50 000 euros, do sócio Joaquim Andrade Gonçalves; duas
iguais, no valor nominal de 10 000 euros, sendo uma da sócia Paula
Albertina Ferreira de Castro, e uma da sócia Maria Gonçalves de Sousa
Andrade, e duas iguais, no valor nominal de 40 000 euros, sendo uma
do sócio Manuel Fernando Dias Ribeiro e uma do sócio António Pin-
to de Andrade.

Deliberam ainda alterar o artigo 5.º do capítulo II do contrato so-
cial, que passará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Joaquim Andrade
Gonçalves, Manuel Fernando Dias Ribeiro e António Pinto de Andrade,
pessoas a quem é atribuído o direito especial à gerência.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes, inclusive para os actos de mero expediente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente letras de favor, avais, fianças e outras obrigações,
podendo, no entanto adquirir e alienar bens móveis ou imóveis da e
para a sociedade.

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

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2007782057

J. A. & A. M. � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3053/
030722; identificação de pessoa colectiva n.º 506591565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: . 15, Of.
16 e 17/20040720.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
cessação de funções por parte dos ex-sócios Ana Teresa Fonseca
Martins Moreira da Silva e José Augusto Brandão Ferreira.
Causa: renúncia. Data: 30 de Abril de 2004; e, ainda, foram alterados
os artigos 3.º e 5.º, n.º 2, do pacto da mesma que ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, está
dividido em três quotas, sendo uma, do valor nominal de 12 500 euros,
e outra do valor nominal de 6250 euros, pertencentes ao sócio José
Amândio Moreira de Andrade, e outra, do valor nominal de
6250 euros, pertencente à sócia Ana Bela Garganta Duarte.

ARTIGO 5.º

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios José Amândio
Moreira de Andrade e Ana Bela Garganta Duarte.

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

Está conforme original.

29 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2007782090

TALORTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2594/
011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505810336;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 3 e 5/20040723.

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

Cessação de funções, por parte dos ex-sócios Fernando Soares da
Rocha e Maria da Conceição de Castro Oliveira. Causa: Renúncia.
Data: 28 de Maio de 2004.

Mais certifico que o artigo 4.º, n.os 1 e 2, foi alterado tendo ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida nas condições que fo-
rem fixadas em assembleia geral por ambos os sócios e por Manuel
Adelino Ferreira da Costa, supra identificado, já nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção de dois gerentes.

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

Está conforme.

30 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2007782170

JOSÉ GARCÊS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2965/
030113; identificação de pessoa colectiva n.º 506400441; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20040722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido feito o encerramento das contas
em 3 de Junho de 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2007782014

ANTÓNIO RODRIGUES E ROCHA
COMÉRCIO DE AGLOMERADOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 680, a
fls. 124 do C-3; identificação de pessoa colectiva n.º 501660186;
inscrição n.º 2749, fls. 126 v.º do E-3; número e data da apresen-
tação: 13/20040722.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido feito o encerramento das contas
em 22 de Julho de 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2007782154

NOVO SALÃO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1634/
970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503791393;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20040723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
actualização da sede para a Rua Central de Mouriz, 1378, Mouriz,
Paredes.

Está conforme.

30 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003002006
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MARQUES & FILOMENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2454/
010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505559129; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20040720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido feito o encerramento das contas
em 8 de Julho de 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003016619

SOCIEDADE VINÍCOLA DE JORGE MARIA FONTOURA
DE QUEIRÓS MALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2523/
010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505620600; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20040721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º do pacto, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: produtor e engarrafador de vinhos,
produtor de ervenses e fruticultura, aluguer de bens de uso pessoal e
doméstico, cedência de espaços para eventos sociais e exploração de
actividade hoteleira apenas com alojamento; exploração de restau-
rante e bar.

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

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2007782286

DROGARIA ROCHA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE DROGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2473/
010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505108119; data da
apresentação: 20030209.

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 2002.

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2003032649

PENAFIEL

DOM HOTEL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2562/
20040705; identificação de pessoa colectiva
n.º 506756718 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20040705.

Certifico que Joaquim Gomes da Silva Cunha, José Gomes da Silva
Cunha e Maria Alice Gomes da Silva constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Dom Hotel � Actividades
Hoteleiras, L.da, vai ter a sua sede no lugar de Sobreiros, da freguesia
de Croca, concelho de Penafiel.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais ou quaisquer
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto hotel e restaurante.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros, está dividido em três quotas, sendo uma de
valor nominal de 2083,50 euros, pertencente ao sócio José Gomes da
Silva Cunha; outra do valor nominal de 2083,50 euros, pertencente
ao sócio Joaquim Gomes da Silva Cunha, e outra de 833 euros, per-
tencente à sócia Maria Alice Gomes da Silva.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 50 000 euros.

3 � Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 4 .º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios José Gomes da
Silva Cunha, Joaquim Gomes da Silva Cunha, Maria Alice da Silva
Cunha, que, desde já, são nomeados gerentes, podendo, ainda, serem
nomeados outros gerentes, em assembleia geral.

2 � A sociedade, em todos os deus actos e contratos, obriga-se
com a assinatura conjunta de três gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de compra e venda e ou locação de quaisquer

locais para a sociedade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobiliária.
4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em

quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão ou divisão de quotas, total ou parcial, depende do
consentimento da sociedade, sendo a esta em primeiro lugar e depois
aos sócios não cedentes, em segundo lugar, reconhecido o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

Fica vedado a qualquer dos sócios a possibilidade de exercer, directa
ou indirectamente, outra actividade que concorra com os negócios
desta sociedade, excluindo as actividades exercidas na data constitui-
ção desta sociedade, ou por deliberação favorável e unanime da
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Mediante prévia deliberação dos sócios, a sociedade poderá
amortizar e ou adquirir quotas dos sócios nos seguintes casos:

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

em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência ou insolvência do sócio titular;
d) Cessão de quota sem o consentimento da sociedade;
e) Quando um sócio tenha cometido qualquer irregularidade, tenha

prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito e interesses ou não
desempenhe com diligência as funções que lhe foram confiadas.

2 � A amortização da quota será feita pelo valor contabilístico da
mesma, a apurar na data da amortização, sendo liquidada no prazo de
seis meses após o apuramento do respectivo valor.

3 � A amortização considera-se eficaz mediante comunicação ao
sócio por ela afectado, nos termos da deliberação respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004018062

COELHO BARBOSA � EXPLORAÇÃO FLORESTAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2565/
20040708; identificação de pessoa colectiva
n.º 507015967 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 28/20040708.
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Certifico que Fátima Adriana Coelho Barbosa, constitui a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Coelho Barbosa � Exploração Flores-
tal, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Pieres, fre-
guesia de Guilhufe, deste concelho de Penafiel.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração florestal.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do pela sócia única, será exercida por um gerente ou mais gerentes, a
nomear.

1 � Fica, desde já, nomeado gerente a sócia única Fátima Adriana
Coelho Barbosa.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser celebrados negócios entre a sócia única e a sociedade;
no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do objecto da
sociedade, e revestem a forma escrita.

ARTIGO 6.º

Por decisão da sócia única poderão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

Por decisão da sócia única, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através de cessão de quota ou aumento de
capital social por entrada de novos sócios.

ARTIGO 8.º

No caso de morte da sócia única, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a quota
permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda medi-
ante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004019840

PONTE DESTRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2563/
20040706; identificação de pessoa colectiva
n.º 506983714(provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/20040706.

Certifico que Maria José Nunes de Sales e Joaquim Fernando Barbosa
Moreira constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ponte Destro  Construções, L.da,
tem a sua sede na Rua de Ponte Destro, sem número, freguesia de
Urro, concelho de Penafiel.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na actividade de construção civil e obras
públicas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Maria José Nunes de Sales e Joaquim
Fernando Barbosa Moreira.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares aos sócios, até
ao montante de 20 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
ração da assembleia geral, fica afecta aos sócios, desde já nomeados
gerentes, podendo ser designados outros gerentes em assembleia geral.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, trocar ou vender bens móveis ou imóveis, da e para a

sociedade, podendo assinar contratos de leasing, e proceder aos regis-
tos necessários;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e
alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da soci-
edade a quem é conferido, em primeiro lugar, o direito de preferên-
cia, e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder a amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dispo-

nibilidade do seu titular.

7.º

Aos lucros líquidos anuais apurados, depois de deduzida a parte des-
tinada a reserva legal, será dado o destino que for deliberado em
assembleia geral.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004006005

TDC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2469/
20031017; identificação de pessoa colectiva n.º 506710955; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20040714.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe
aumentou o capital social, de 5000 euros para 500 000 euros, tendo,
em consequência, alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, fican-
do com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 500 000 euros, dividido em quatro quotas: duas
de 225 000 euros, sendo uma de cada um dos sócios Armando Moreira
Teixeira e Dulce Amélia Carrasca Ferraz, e duas de 25 000 euros, sendo
uma de cada um dos sócios Célia Maria Teixeira Barbosa e Ricardo
Jorge de Sousa Ribeiro.

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

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004020008

ABILEX � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 711/
851022; identificação de pessoa colectiva n.º 501471758; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 9/20040705.
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Certifico que, pela inscrição acima referida, foi efectuada a nome-
ação do conselho de administração e fiscal único, da sociedade em
epígrafe:

Conselho de administração � Presidente: Abílio Lucas; vogais: José
Carlos Magalhães Lucas e Felismina Pereira Marques Monteiro Lucas.

Fiscal único Efectivo � Santos Carvalho, Silva Costa & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Ar-
mando Luís Vieira Magalhães, revisor oficial de contas n.º 676, do
Campo 24 de Agosto, 129, 7.º, Porto; suplente: António Augusto dos
Santos Carvalho, revisor oficial de contas n.º 16, do Campo 24 de
Agosto, 129, 7.º

Prazo para que foram nomeados � Triénio de 2004/2006.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004019891

TAQUEIRO BRITO & SILVA � REVESTIMENTOS
DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1995/
20010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505744937.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2003020470

FOTOLINA ARTE FOTOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1877/
20010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505618990.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2003996702

PICHELARIA VÍTOR SOUSA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1615/
20000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504903268.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2003996567

QUEIRÓSFRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1708/
20001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505224658.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2003996745

CONCEITOLAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2191/
20020307; identificação de pessoa colectiva n.º 506048578.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2008639509

AVELEDA � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 659/
910124; identificação de pessoa colectiva n.º 502493437.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2004015802

GASFIDELIS � INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1337/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504101277.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2004003804

CONSTRUÇÕES � SOUSA, SOARES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 777/
920619; identificação de pessoa colectiva n.º 502788011.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2004005300

CONFEMI TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 397/
861008; identificação de pessoa colectiva n.º 501521577.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2004005009

ADÃO GOMES, CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1809/
20010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505547384; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 9/20040812.

Certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresenta-
ção n.º Of. 7/20040812 � Cessação de funções do gerente Adão
Fernando Ferreira Gomes, em 10 de Agosto de 2004, por renúncia;
pela inscrição acima referida foi efectuada a nomeação de gerente do
único sócio André Ernesto da Silva, nomeado em 10 de Agosto de
2004, e a transformação de sociedade por quotas plural em sociedade
unipessoal, tendo em consequência eliminado o artigo 8.º e alterado
os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º do respectivo contrato, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Adão Gomes, Construções Unipes-soal, L.da,
tem a sua sede no lugar e freguesia de Valpedre, concelho de Penafiel.

§ único. Mantém-se.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao único sócio, André Ernesto da Silva.

ARTIGO 4.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � Mantém-se.
2 � Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio André Ernesto

da Silva.
3 � Mantém-se.
4 � Mantém-se.

ARTIGO 6.º

É autorizado a celebração de negócios jurídicos entre o sócio único
e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

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

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004019344

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DO VALE DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 711/
851022; identificação de pessoa colectiva n.º 501471758; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 9/20040705.

Certifico que, pela inscrição acima referida, foi efectuada a nome-
ação da direcção e do conselho fiscal, da cooperativa acima indicada.

Direcção efectivos � Presidente � Henrique de Vasconcelos
Teixeira; secretário António José Aires Dias; tesoureiro: Armandino
José Barbosa da Silva; suplentes José Teixeira Martins; Jaime Manuel
Moreira de Sousa, e Fernando Jorge Fernandes Castro.

Conselho fiscal efectivos � Adriano Manuel Seabra Ferreira de
Campos; vogais: António Fernando Cláudio Bento e Firmino Antunes
Magalhães; suplentes: Agostinho Castro Teixeira Carlos Ribeiro Couto
e José Joaquim Costa Xavier.

Prazo para que foram nomeados: 2004/2006.
Data da deliberação: 3 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004019913

PORTO � 1.A SECÇÃO

CONFEITARIA CARLZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 261/890306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502118865; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/
20040625; pasta n.º 19 301.

Certifico que, por escritura de 24 de Maio de 2004, no 6.º Cartório
Notarial do Porto, foi efectuado na sociedade em epígrafe, o seguin-
te:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Maio de 2004.

O texto actualizado do contrato encontra-se arquivado na respec-
tiva pasta.

É o que cumpre certificar.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028807

ALONSO & RICOY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 233/020528; identificação de pessoa colectiva

n.º 506166724; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/040721; pasta n.º 4531.

Certifico que, por acta de 1 de Março de 2004, foi, na sociedade
em epígrafe, efectuado o seguinte registo:

Mudou a sede para a Rua de 5 de Outubro, 385, Cedofeita, Porto.

O pacto actualizado do contrato encontra-se arquivado na referida
pasta.

É o que cumpre certificar.

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029331

EUROMINHO � SOPISCINAS �  EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8870/000412; identificação de pessoa colectiva n.º 503543284;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 18/20040709; pas-
ta n.º 8870.

Certifico que, por escritura de 17 de Junho de 2004, no 1.º Cartó-
rio Notarial Braga, na sociedade em epígrafe foi alterado o n.º 1 do
artigo 1.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Piscinas Douro � Equipamentos
e Montagens de Piscinas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis,
247, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2 � [...]

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

É o que cumpre certificar.

14 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035374

AUTO TÁXIS CORDIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 918-A/20010912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500530823; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 13/
20040713; pasta n.º 10 918-A.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Julho de 2004.

É o que cumpre certificar.

15 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035420

COMFIRA � LOGÍSTICA E RECUPERAÇÃO
DE ACTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 894/20010907; identificação de pessoa colectiva
n.º 503646517; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 12/
20040713; pasta n.º 10 894.

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

Designação do conselho de administração para o triénio 2004/2006 .
Presidente � Carlos Fernando Teixeira de Almeida, casado, resi-

dente na Rua do Professor Abel Salazar, 31,2.º, Valbom, Gondomar;
vogais � João Joaquim Sousa Sobral, casado, residente na Rua do Clube
dos Caçadores, 802, 3.º, direito, Mafamude, Vila Nova de Gaia, e
António Augusto Neves Pinto de Carvalho, casado, residente na Rua
de Aquilino Ribeiro, 219, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

Data: 29 de Dezembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

16 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035447
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A SEMEADORA � SOCIEDADE DE SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 170/680409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500304637; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 4 e 6/20040713; pasta
n.º 3089.

Certifico que, por escritura de 28 de Junho de 2004, no 5.º Cartó-
rio Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foram alterados os
artigos 4.º, 6.º e 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e cor-
respondente à soma de três quotas: uma de 20 000 euros, e duas iguais,
de 15 000 euros, todas pertencentes à sócia Alzira Ferreira Crasto.

ARTIGO 6.º

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

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Alzira Ferreira Crasto.

ARTIGO 7.º

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

Adverti os outorgantes de que este acto está sujeito a registo co-
mercial obrigatório, que deverá ser requerido no prazo de três meses,
a contar de hoje.

Arquivo uma certidão passada pela conservatória do registo comer-
cial, que comprova a qualidade de únicos sócios dos outorgantes.

Mais certifico a cessação de funções de gerente de Vítor Manuel
Tavares Vilela Medeiros, por renúncia, em 28 de Junho de 2004 .

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

É o que cumpre certificar.

15 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035439

FRONTARIA � TRANSACÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3339/950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503454028;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040714; pasta n.º 3339.

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

Cessação de funções de gerente de António José Ramalho
Monteiro � por renúncia-carta, de 1 de Junho de 2004.

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

É o que cumpre certificar.

16 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035480

CRATERIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 190/20011026; identificação de pessoa colectiva
n.º 503761850; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/20040714; pasta n.º 11 190.

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

Cessação de funções de gerente de Araci Braga Lino dos Santos
Guerra � por renúncia-carta, de 20 de Junho de 2004.

É o que cumpre certificar.

16 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035471

DIAS COUTINHO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2218/940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503206008;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 9 e 11/20040708; pasta n.º 2218.

Certifico que, por escritura de 25 de Setembro de 2003, no 9.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte registo:

Designação de gerente � Preciosa Maria Rodrigues Nunes Ferreira,
designada em 25 de Setembro de 2003, residente na Rua Oito, 31,
Urbanização do Lidador, Vila Nova da Telha, Maia.

É o que cumpre certificar.

13 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035293

AXA PORTUGAL � COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3329/950622; identificação de pessoa colectiva n.º 503454109;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 10 e 11/20040713; pasta n.º 3329.

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

Cessação de funções de presidente do conselho de administração de
Fernando Born Caldeira de Andrade � por renúncia, por carta de 24 de
Novembro de 2003.

Designação de presidente do conselho de administração para pre-
enchimento de vaga, no mandato em curso 2003/2006 � Jean
Raymond Thierry Abat, casado, residente no Paseo de Alcobendas,
12, chalet 23, na Moraleja, 28109 Alcobendas, Madrid, com efeitos
a partir de 1 de Janeiro de 2004.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2003 .

É o que cumpre certificar.

16 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035463

FISPED � EMPRESA DE PROJECTOS PEDAGÓGICOS
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3177/950508; identificação de pessoa colectiva n.º 503417491;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 4 e 5/
20040713.

Certifico que, por escrituras de 16 de Fevereiro de 2004, e 6 de
Julho de 2004, no 6.º Cartório Notarial Braga, na sociedade em epígrafe
foi aumentado o capital, com 25 000 euros, em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios, em partes iguais, em reforço das suas quotas, e,
em consequência, alterados o corpo do artigo 1.º e os artigos 2.º e 3.º
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FISPED � Empresa de Projectos Pe-
dagógicos e Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua do Falcão, 832,
freguesia de Campanhã, Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de prestações de serviços
de consultoria e formação informática, formação profissional, pro-
dução e desenvolvimento de software, comercialização de hardware,
projectos de investimentos, análise e recuperação de empresas, audi-
toria e apoio pedagógico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita, é de 50 000 euros, dividido em duas
quotas iguais, do valor nominal de 25 000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Joaquim António Mesquita Morais e
Almerindo Jorge Ribeiro de Sá Coelho.
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Que pela presente escritura, procedem ao seguinte:
Mudança da sede social para a Rua do Falcão, 832, freguesia de

Campanhã, Porto.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade,
que o aumento de capital encontra-se integralmente realizado, não sendo
exigida pela lei ou pela contrato a realização de outras entradas.

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

É o que cumpre certificar.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035510

A. FERREIRA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 834/800204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500942188; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/
20040715; pasta n.º 3353.

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

Aumento e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Paulino Simões Ferreira, com 2500 euros,

e Maria do Carmo Pereira Nogueira Ferreira, com 2500 euros.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035560

CARLOS COUTINHO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 145/20040715; identificação de pessoa colectiva
n.º 507032829; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040715; pasta n.º 13 145.

Certifico que, por documento particular, de 9 de Julho de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

Contrato de sociedade unipessoal

Aos nove dias do mês de Julho de 2004, Carlos Fernando Coelho
Coutinho, divorciado, residente na Rua de Rodrigues Lobo, 57, 2.º,
direito traseiras, freguesia de Massarelos, concelho do Porto, deten-
tor do bilhete de identidade n.º 3698660, emitido em 7 de Agosto de
2001, pelo Arquivo de Identificação do Porto, natural de Bonfim,
Porto, declara que constitui, pelo presente documento, uma socieda-
de unipessoal por quotas, que se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade unipessoal adopta a firma de Carlos Coutinho,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Rodrigues Lobo, 57,
2.º, direito traseiras, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2.º

Por simples deliberação do sócio, a sede social poderá ser transferida
para outro local, dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto: prática clínica  consulta e cirurgia.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente a uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio Carlos Fernando Coelho Coutinho, e foi já depositado
na agência da Senhora da Hora, em Matosinhos, do BNC � Banco
Nacional de Crédito Imobiliário.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
do sócio Carlos Fernando Coelho Coutinho, que fica, desde já, desig-
nado gerente, sem remuneração.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, a fim de fazer face às despesas de constituição, re-
gisto e publicações da sociedade e outras necessárias à prossecução do
objecto social.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035536

EDITORIAL ARGUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9954/390315; identificação de pessoa colectiva n.º 500525420;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 10 e 13/20040715.

Certifico que, por escritura de 21 de Maio de 2002, no 2.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foi alterado o artigo 2.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7481,96 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas, sendo uma, do valor nominal de
5985,57 euros, da sócia Sandra Mónica Fonseca da Costa Araújo, e
outra, do valor nominal de 1496,39 euros, do sócio Mário António
Macedo Araújo.

Mais certifico a cessação de funções de gerente de António Jorge
Faria da Costa � por renúncia, por carta de 27 de Outubro de 2003.

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

É o que cumpre certificar.

21 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035587

FERNANDO COSTA � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4474; identificação de pessoa colectiva n.º 503695114;
número e data da prestação de contas: 642/230604; pasta
n.º 4474.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004022876

ESCRITOS E DITOS � SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 442; identificação de pessoa colectiva n.º 506319946;
número e data da prestação de contas: 648/230604; pasta
n.º 12 442.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004022868

ESCRITOS E DITOS � SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 442/20021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506319946;
número e data da prestação de contas: PC 622/20030623; pasta
n.º 12 442.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

22 de Julho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002652511

A. CORREIA & CORREIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1390; identificação de pessoa colectiva n.º 503028428; núme-
ro e data da prestação de contas: 706/230604; pasta n.º 1390.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004024313

COOPERATIVA DE CAMPANHÃ � COOPERATIVA
DOS MAQUINISTAS E FOGUEIROS DOS CAMINHOS DE

FERRO DO MINHO E DOURO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 183/
850225; identificação de pessoa colectiva n.º 501202692; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20040709; pasta n.º 17 393.

Certifico que, por escritura de 28 de Abril de 2004, no 5.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foram alterados os n.os

1 e 2 do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, e o seu
montante mínimo é de 2500 euros, encontra-se realizado em nume-
rário.

2 � O capital social é representado por títulos de 5 euros cada.

ARTIGO 4.º

1 � Cada membro individual da cooperativa obriga-se a subscrever
o mínimo de quatro títulos de capital.

Adverti os outorgantes de que este acto está sujeito a registo co-
mercial obrigatório, que deverá ser requerido no prazo de três meses,
a contar de hoje.

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

É o que cumpre certificar.

15 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035390

COSTAFRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4544/960822; identificação de pessoa colectiva n.º 503707864;

inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/20040713; pasta
n.º 4544.

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

Aumento e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, por incorporação de reservas .
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas : Jaime Augusto Tavares da Costa, com 4750 euros,

e António Daniel da Conceição Costa, com 250 euros.

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

É o que cumpre certificar.

15 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035412

FENAR � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 088/880429; identificação de pessoa colectiva
n.º 501982620; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 1/20040712; pasta n.º 15 616.

Certifico que, por escritura de 18 de Maio de 2004, no 5.º Cartório Notarial
do Porto, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Arnaldo da Rocha Machado, por
renúncia, em 7 de Julho de 2004.

É o que cumpre certificar.

13 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035404

CONVENÇÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8328; identificação de pessoa colectiva n.º 504699091; núme-
ro e data da prestação de contas: 711/230604; pasta n.º 8328.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396556

CAVALLERIA � COMPRA DE BENS IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 325; identificação de pessoa colectiva n.º 505934647; nú-
mero e data da prestação de contas: 735/230604; pasta n.º 12 325.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396548

ETOCEÂNICO � NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 565; identificação de pessoa colectiva n.º 502462299; nú-
mero e data da prestação de contas: 697/230604; pasta n.º 6363.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396530
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ARTUR JOSÉ BORGES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 659; identificação de pessoa colectiva n.º 500533229; nú-
mero e data da prestação de contas: 688/230604; pasta n.º 3345.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396521

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA
DR. JOAQUIM CARLOS MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1308/A; identificação de pessoa colectiva n.º 502070994; nú-
mero e data da prestação de contas: 729/230604; pasta n.º 25 183.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396513

FERNANDO SEQUEIRA AMARAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 672; identificação de pessoa colectiva n.º 500112894; nú-
mero e data da prestação de contas: 690/230604; pasta n.º 17 305.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396505

CPCIS � COMPANHIA PORTUGUESA
DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 525; identificação de pessoa colectiva n.º 501267255; nú-
mero e data da prestação de contas: 707/230604; pasta n.º 6757.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396491

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DE RUI PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 869; identificação de pessoa colectiva n.º 502367598; nú-
mero e data da prestação de contas: 733/230604; pasta n.º 5023.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396483

DRAFT � PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8972; identificação de pessoa colectiva n.º 504918818; núme-
ro e data da prestação de contas: 710/230604; pasta n.º 8972.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396416

CLINICHOTEL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A EQUIPAMENTOS HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 197; identificação de pessoa colectiva n.º 502312513; nú-
mero e data da prestação de contas: 696/230604; pasta n.º 2778.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396424

CENTRO COMERCIAL DE S. DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 357; identificação de pessoa colectiva n.º 500060916; nú-
mero e data da prestação de contas: 691/230604; pasta n.º 14 583.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396432

ERNESTO DA SILVA BASÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 972; identificação de pessoa colectiva n.º 502532483; nú-
mero e data da prestação de contas: 652/230604; pasta n.º 6876.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396440

ARISTIDES AUGUSTO AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 092; identificação de pessoa colectiva n.º 501272216; nú-
mero e data da prestação de contas: 657/230604; pasta n.º 1014.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396459

FERNANDO CORREIA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 936; identificação de pessoa colectiva n.º 501445854; nú-
mero e data da prestação de contas: 664/230604; pasta n.º 19 508.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396467
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BOMCLIMA � BOMBAS E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 264; identificação de pessoa colectiva n.º 501763767; nú-
mero e data da prestação de contas: 668/230604; pasta n.º 19 221.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396475

EXPANDINDÚSTRIA III � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3877; identificação de pessoa colectiva n.º 503574635; núme-
ro e data da prestação de contas: 683/230604; pasta n.º 3877.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396408

ANTÓNIO PEREIRA DE MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4984; identificação de pessoa colectiva n.º 503807443; núme-
ro e data da prestação de contas: 644/230604; pasta n.º 4984.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396980

FREITAS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8169; identificação de pessoa colectiva n.º 504791966; núme-
ro e data da prestação de contas: 658/230604; pasta n.º 8169.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396971

ANA LOSA RAMALHO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8204; identificação de pessoa colectiva n.º 504776177; núme-
ro e data da prestação de contas: 654/230604; pasta n.º 8204.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396963

CAMILO MOTA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9799; número e data da prestação de contas: 650/230604; pas-
ta n.º 9799.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396955

FIRLUMO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 814; número e data da prestação de contas: 673/230604;
pasta n.º 11 814.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396947

ACADEMIA DE TÉNIS JOÃO COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 501; identificação de pessoa colectiva n.º 506393330; nú-
mero e data da prestação de contas: 672/230604; pasta n.º 12 501.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396939

DECSIS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2277; identificação de pessoa colectiva n.º 503230731; núme-
ro e data da prestação de contas: 684/230604; pasta n.º 2277.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396920

CENTRO DE CARDIOLOGIA DR. RUI PAULA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7299; identificação de pessoa colectiva n.º 504549901; núme-
ro e data da prestação de contas: 641/230604; pasta n.º 7299.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396912

COMCIBER � COMUNICAÇÕES E CIBERNÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2693; identificação de pessoa colectiva n.º 503321885; núme-
ro e data da prestação de contas: 687/230604; pasta n.º 2693.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007396904
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CA SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 138/20040709; identificação de pessoa colectiva
n.º 506951545; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20040709; pasta n.º 13 138.

Certifico que, por escritura de 8 de Junho de 2004, no 2.º Cartório
Notarial de Aveiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é do seguinte teor:

Documento complementar elaborado nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, para instruir a escritu-
ra iniciada a fls. 33 do livro de notas para escrituras diversas n.º 310-
F, deste Cartório.

CA SGPS. S. A.

Pacto social

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto, duração

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma CA SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Boavista, 858, 2.º, da
freguesia de Cedofeita, do concelho do Porto.

2 � O conselho de administração poderá, sem dependência do
consentimento de outros órgãos sociais, mudar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, criar sucursais, fili-
ais, delegações, agências ou outras formas de representação social em
qualquer lugar do território nacional ou estrangeiro, bem como. pro-
ceder ao respectivo encerramento.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto social a gestão de participações
sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades inde-
pendentemente respectivo objecto social.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, regendo-se pe-
los presentes estatutos e, subsidiariamente, pela legislação aplicável.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 000 euros, dividido
e representado por 50 000 acções ordinárias e nominativas, com o
valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

1 � O conselho de administração pode, independentemente de
deliberação dos accionistas, aumentar o capital social, uma ou mais
vezes, através de entradas em dinheiro ou em espécie, até ao mon-
tante global de 50 000 000 de euros.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição de novas
acções representativas nos aumentos de capital, na proporção das que
possuírem na data de celebração do aumento.

3 � O conselho de administração fixará, mediante parecer favo-
rável do fiscal único, as condições de subscrição e de realização, bem
como as formas e prazos em que poderá ser exercido o direito de
preferência dos accionistas.

ARTIGO 7.º

Acções

1 � As acções são nominativas, com possibilidade de conversão
em acções ao portador, mediante deliberação da assembleia geral de

accionistas tomada por maioria de votos correspondente a dois ter-
ços do capital social.

2 � O capital social será representado por títulos de 1, 10, 20,
50 ou múltiplos de 100 acções.

3 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão assinados por dois administradores, sendo um deles obriga-
toriamente o presidente do conselho de administração, podendo as
assinaturas ser de chancela ou por eles autorizadas ou por mandatári-
os da sociedade para os efeitos designados.

4 � Os títulos poderão ser divididos ou concentrados a pedido dos
accionistas interessados, sendo as despesas por sua conta.

5 � Nos termos da legislação aplicável é permitida a conversão
das acções tituladas em escriturais ou vice-versa.

6 � Poderão ser emitidas acções preferenciais, sem direito a voto,
e que confiram o direito a um dividendo prioritário, cuja emissão e
condições serão fixadas pela assembleia geral.

7 � As acções emitidas com o privilégio referido no número ante-
rior, poderão ser remidas, quando e se a assembleia geral o deliberar,
pelo seu valor nominal acrescido de um prémio, cujo modo de cálculo
será definido pelo órgão que deliberar a emissão.

8 � No caso de incumprimento da obrigação de remição a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular.

9 � As categorias de acções previstas nos números 3 e 6 terão os
números de série diferenciados entre si e em relação às acções ordinárias.

ARTIGO 8.º

Suprimentos

Quaisquer suprimentos apenas poderão ser efectuados pelos sócios
maiores após previa deliberação do conselho de administração, que
estabelecerá os respectivos termos e condições.

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias e voluntárias de capital

1 � Mediante deliberação tomada por maioria dos votos corres-
pondentes a 75% do capital social poderão ser exigidas aos sócios
maiores prestações acessórias, onerosas ou gratuitas, bem como pres-
tações voluntárias de capital, subordinadas ao regime das prestações
suplementares, em qualquer dos casos, até a um valor equivalente a
100 vezes o montante do capital social da sociedade.

2 � As prestações acessórias e as prestações voluntárias de capital
deverão ser proporcionais à participação de cada accionista, salvo se,
por deliberação em contrário tomada por maioria dos votos corres-
pondentes a 75% do capital social, seja fixado um critério diferente
de repartição.

ARTIGO 10.º

Transmissão de acções

1 � Sem prejuízo do consentimento prévio previsto no número
5 do presente artigo, os accionistas gozam do direito de preferência
na transmissão onerosa de quaisquer acções a terceiros, ainda que re-
sultantes de eventuais aumentos de capital a realizar futuramente, nos
termos dos números seguintes.

2 � Para o efeito, o accionista que pretenda transmitir onerosa-
mente as acções de que seja titular, deverá informar os restantes ac-
cionistas da sua intenção de venda, por carta registada com aviso de
recepção, na qual se deverá especificar a quantidade de acções a alie-
nar, a identificação do transmissário, o respectivo preço e as condi-
ções de pagamento.

3 � Nos 30 dias subsequentes à recepção da comunicação referida
no número anterior, os demais accionistas deverão indicar por escri-
to as acções que pretendem adquirir, sendo estas divididas entre eles,
caso existam vários accionistas interessados, na proporção da parti-
cipação que cada um detenha no capital social.

4 � A falta de resposta à comunicação a que se referem os núme-
ros 2 e 3 da presente cláusula, nos prazos neles fixados, permite que
as acções possam ser transmitidas nos termos projectados, sem pre-
juízo, porém, do disposto nos números seguintes.

5 � A transmissão, onerosa ou gratuita, a terceiros das acções
nominativas cuja aquisição não seja efectuada pelos restantes accio-
nistas ao abrigo do direito de preferência previsto nos números ante-
riores, ficará sempre subordinada ao consentimento prévio da socie-
dade, a prestar por resolução do conselho de administração.

6 � Nestas circunstâncias, o accionista interessado em transmitir
as suas acções solicitará o consentimento aqui previsto por meio de
carta registada com aviso de recepção dirigida ao presidente do con-
selho de administração e endereçada para a sede social, na qual iden-
tificará devidamente o transmissário e especificará todas as restantes
condições da projectada transmissão.
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7 � O conselho de administração pronunciar-se-á sobre o pedido
de consentimento no prazo máximo de 60 dias a contar da recepção
da comunicação referida no número anterior, sob pena de se tornar
livre de transmissão.

8 � A comunicação da decisão do conselho de administração será
efectuada por meio de carta registada com aviso de recepção,
endereçada para o domicilio do accionista tal como consta do registo
das acções.

9 � O consentimento poderá ser recusado com fundamento em
qualquer interesse social relevante, designadamente pelo interesse
consistente na conservação das acções dentro de um núcleo específi-
co de accionistas ligados ou não entre si por laços familiares.

10 � No caso de recusa lícita de consentimento, a sociedade ad-
quirirá ou fará adquirir as acções por terceira pessoa, nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento.

11 � Em qualquer dos casos previstos no presente artigo, sendo a
transmissão a título gratuito ou provando a sociedade existir simula-
ção do preço, a aquisição pela sociedade ou terceiro indicado far-se-
á pelo valor real das acções, a determinar nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais, sendo nes-
te caso o pagamento feito num prazo mínimo de cinco anos, através
de prestações anuais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas
um mês após o conhecimento dos factos em referência.

12 � As limitações à transmissão de acções aqui previstas apli-
cam-se somente às transmissões entre vivos, a título oneroso ou gra-
tuito, bem como às transmissões mortis causa, relativamente a quais-
quer adquirentes, donatários, herdeiros ou legatários, conforme os
casos, que não sejam cônjuges, irmãos, descendentes e ascendentes na
linha recta ou adoptados plenos dos accionistas.

13 � A transmissão mortis causa relativamente aos cônjuges,
descendentes e ascendentes na linha recta ou adoptados plenos dos
accionistas ficará sujeita ao respectivo regime geral.

14 � Consideram-se terceiros, para efeito da presente cláusula,
todas as pessoas singulares ou colectivas que não sejam accionistas ou
cônjuges, irmãos, descendentes e ascendentes, na linha recta ou
adoptados plenos dos accionistas. Excluem-se do conceito de tercei-
ro, para efeitos do presente artigo, quaisquer sociedades comerciais
cujo controlo efectivo, nos termos definidos pelo n.º 2 do artigo 486.º
Código das Sociedades Comerciais, pertença a qualquer pessoa singu-
lar ou colectiva que, nos termos da primeira parte deste número, não
seja considerada como terceiro.

15 � As limitações à transmissão previstas no presente
artigo deverão ser transcritas nos títulos das acções respectivas, sob
pena de serem inoponíveis a adquirentes de boa-fé.

ARTIGO 11.º

Obrigações

Mediante proposta do conselho de administração que, igualmente,
fica autorizado para o efeito, poderá a sociedade emitir quaisquer
modalidades ou tipo de obrigações, nos termos que lhe sejam permi-
tidos pela lei e nas condições que forem fixadas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Órgãos sociais

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

SECÇÃO I

Assembleia geral
ARTIGO 13.º

Constituição

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a universa-
lidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para to-
dos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatutos.

ARTIGO 14.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral de accionistas reúne, ordinariamente, nos
primeiros cinco meses de cada ano civil, para:

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

c) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização
da sociedade.

2 � Reúne, ainda, extraordinariamente, sempre que o presidente
da mesa da assembleia geral a convoque, nos termos e nos casos pre-
vistos na lei e nos estatutos.

ARTIGO 15.º

Participação

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e aí discutir
e votar os accionistas que tiverem direito a, pelo menos, um voto.

2 � Deve estar presente na assembleia geral o conselho de admi-
nistração, e na assembleia geral anual, o revisor oficial de contas que
tenha examinado as contas.

3 � A presença na assembleia geral de pessoa não indicada nos
números anteriores depende de autorização do presidente da mesa,
sem prejuízo do estipulado no número seguinte.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por um membro do conselho de administração, pelo cônjuge, por
ascendente, descendente, ou por outro accionista, bastando para pro-
va do mandato uma carta assinada, dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Direito de voto

l � A cada 500 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas que não possuírem o número de acções referi-

do no número anterior, poderão agrupar-se por forma a completá-lo,
devendo, neste caso, fazer-se representar por um dos agrupados, cujo
nome será indicado por escrito, ao presidente da mesa.

3 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar pela pessoa que, para o efeito, indicarem.

ARTIGO 17.º

Quorum constitutivo

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar em primeira convocatória, desde que
estejam presentes ou representados accionistas que detenham, pelo
menos, 50% do capital social e, em segunda convocatória, qualquer
que seja o número de accionistas e o capital representado, excepto
nos casos em que a lei ou os estatutos determinem um quorum supe-
rior.

2 � A prova da titularidade das acções será feita, quando
nominativas, através de averbamento no competente registo da so-
ciedade como propriedade de cada accionista, e quando ao portador e
escriturais, mediante depósito na sede da sociedade ou num estabele-
cimento de crédito português, dando à mesma sociedade conhecimen-
to do averbamento e depósito até cinco dias antes daquela reunião.

ARTIGO 18.º

Deliberações

1 � A assembleia geral delibera por maioria simples dos votos
emitidos, qualquer que seja a percentagem de capital nela representa-
do, não sendo contadas as abstenções. excepto o disposto nos núme-
ros seguintes.

2 � Na deliberação sobre a designação de titulares de órgãos soci-
ais ou do revisor oficial de contas, se houver várias propostas, fará
vencimento a que tiver a seu favor o maior número de votos.

3 � Devem ser aprovadas por dois terços dos votos emitidos, quer
a assembleia reuna em primeira ou em segunda convocatória, as deli-
berações sobre alteração dos estatutos da sociedade, fusão, cisão, trans-
formação e dissolução da sociedade e, ainda, outros assuntos para os
quais a lei exija maioria qualificada sem a especificar.

ARTIGO 19.º

Convocatória

1 � Cabe ao presidente da mesa da assembleia geral proceder à
convocatória das assembleias gerais de accionistas, nos termos da lei
e dos estatutos.

2 � A convocatória será efectuada por carta registada dirigida a
cada um dos accionistas, expedida com, pelo menos, 21 dias de ante-
cedência.

ARTIGO 20.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário.
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2 � O presidente da mesa da assembleia geral, que poderá não ser
accionista, é eleito pela assembleia geral, por um período de quatro
anos, podendo ser reeleito.

3 � O secretário será designado pelo presidente da mesa da
assembleia geral.

4 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente, todo
o expediente relativo à assembleia geral.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 21.º

Composição

1 � A administração é exercida por um administrador único ou
um conselho de administração, composto por um número ímpar de
membros efectivos, eleitos em assembleia geral, por um período de
quatro anos, podendo ser reeleitos.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará, igualmente, o respectivo presidente.

3 � Quando for constituído por mais de um membro, para que o
conselho de administração possa deliberar é necessário que esteja pre-
sente a maioria absoluta dos seus membros.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta simples dirigida
ao presidente.

5 � As deliberações serão tomadas à pluralidade dos votos presen-
tes ou representados e quando o número de votos for par, o presiden-
te terá voto de qualidade.

6 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de caução, por deliberação da assembleia geral que os eleger.

ARTIGO 22.º

Competências

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das atribui-
ções que, por lei, lhe são genericamente conferidas, exercer os mais
latos poderes de gestão e representação da sociedade, designadamente:

a) Gerir todos os negócios e efectuar as operações relativas ao seu
objecto social;

b) Adquirir, alienar, locar e onerar, para e da sociedade, bens mó-
veis e imóveis, estabelecimentos, participações sociais e veículos au-
tomóveis, bem como, celebrar contratos-promessa que tenham por
objecto os mesmos bens;

c) Celebrar contratos de seguro com seguradoras e instituições fi-
nanceiras, incluindo empréstimos de médio e longo prazo e de loca-
ção financeira;

d) Prestar cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade;
e) Mudar a sede da sociedade, dentro do mesmo concelho ou con-

celho limítrofe;
f) Propor aumentos de capital social e fixar as condições previstas

no n.º 3 da cláusula 6.ª dos presentes estatutos;
g) Decidir da extensão, redução ou cessação de áreas de negócios e

actividades da sociedade;
h) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações sociais nou-

tras sociedades comerciais;
i) Representar em juízo e fora dele, confessar, desistir e transigir

em quaisquer acções ou procedimentos judiciais e celebrar conven-
ções de arbitragem.

ARTIGO 23.º

Delegação de poderes

O conselho de administração poderá delegar, dentro dos limites da
lei, poderes de gestão e representação, incluindo os relativos à gestão
corrente da sociedade, em uma ou mais pessoas como mandatários ou
procuradores para, em nome e por conta da sociedade, desempenhar
temporariamente ou definitivamente, certos actos de gestão confe-
rindo-lhes o respectivo mandato em forma legal.

ARTIGO 24.º

Vinculação e representação da sociedade

A sociedade é representada e fica vinculada pelos negócios jurídi-
cos concluídos pelo conselho de administração, obrigando-se a socie-
dade, perante terceiros, por uma das seguintes formas:

a) Pela assinatura de dois administradores, sendo uma, obrigatori-
amente, a do presidente do conselho de administração;

b) Pela assinatura de administrador delegado, no âmbito da delega-
ção de poderes;

c) Pela assinatura de mandatário no âmbito e dentro dos poderes
conferidos por mandato.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 25.º

Fiscal único

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, eleito em assembleia geral, por um período de quatro anos,
podendo ser reeleito.

ARTIGO 26.º

Atribuições

Ao fiscal único estão cometidas as atribuições previstas nos estatu-
tos e na lei.

ARTIGO 27.º

Suplente

O fiscal único terá sempre um suplente, eleito em assembleia geral,
pelo mesmo período de quatro anos, e que será, igualmente, revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 28.º

Aplicação de lucros

1 � Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente
distribuíveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, ten-
do esta total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total
ou parcialmente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos
accionistas.

2 � A sociedade poderá, no decurso de um exercício, fazer aos
accionistas adiantamentos sobre os lucros, desde que observadas as
regras consignadas na lei.

ARTIGO 29.º

Emissão de novas acções

1 � Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
do capital social estas só quinhoarão nos lucros a distribuir proporci-
onalmente ao período que mediar entre a data de subscrição das ac-
ções e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital por incorporação de reservas,
a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as várias
categorias eventualmente existentes, sendo sempre distribuídas ao
accionista acções da espécie por ele detida.

3 � No caso de aumento do capital social a realizar em dinheiro,
os restantes accionistas terão sempre um direito de preferência, na
alienação por qualquer accionista, do direito legal na preferência, na
subscrição de acções, a qual estará ainda, subsidiariamente, sujeita ao
consentimento da sociedade. Nesta eventualidade aplicar-se-á, com
as devidas adaptações, o regime prescrito na cláusula 10.ª supra.

ARTIGO 30.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-

ção do património social em consequência da dissolução será feita
extrajudicialmente, podendo ser designado como liquidatário o admi-
nistrador ou administradores em exercício.

ARTIGO 31.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulada a competência do foro da comarca da sede, com ex-
pressa renúncia para qualquer outro.

ARTIGO 32.º

Exercício económico

O exercício económico da sociedade terá início no primeiro dia de
Janeiro e termo no último dia de Dezembro de cada ano civil.
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ARTIGO 33.º

Nomeação dos órgãos sociais

Ficam, desde já, designados para os órgãos sociais, com dispensa de
caução quanto ao conselho de administração, para o quadriénio 2004/
2007, os seguintes membros:

Conselho de administração: Presidente: Gonçalo Nuno Caetano
Alves, casado, empresário e docente do ensino superior, residente na
Rua da Molareira, 8, Santa Joana, Aveiro; Ana Maria da Cunha Loura
Oliveira, casada, directora administrativa, residente na Rua da
Molareira, 8, Santa Joana, Aveiro; Maria Teresa Pereira Caetano
Alves, viúva, técnica de produção têxtil, residente na Rua das Para-
das, 9, Costa do Valado, Aveiro.

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Miguel Alexandre de Oliveira Soares e Fernandes, sol-

teiro, maior. Advogado, portador da cédula profissional n.º 5255-C,
emitida pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados, com domicí-
lio profissional na Rua de 31 de Janeiro, 29, 2.º, Aveiro;
secretário: Graça Maria da Cunha Félix Martins Pedride, casada, se-
cretária executiva, residente na Rua de Viseu, 113, 4.º, Aveiro.

Fiscal único efectivo: Pires de Matos & Pinheiro Torres � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas sob o n.º 184, pessoa colectiva n.º 506683745,
com sede na Rua de Guerra Junqueiro, 447, Porto, representada por
Manuel Pires de Matos, casado, residente na Rua de Guerra Junqueiro,
447, Porto, revisor oficial de contas n.º 757; fiscal único suplente: Luís
Guilherme de Noronha e Távora Pinheiro Torres, casado, residente
na Rua de Guerra Junqueiro, n.º 454, 2.º, direito, Porto, revisor ofici-
al de contas n.º 1158.

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

É o que cumpre certificar.

14 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035382

CRUZ FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 644/680725; identificação de pessoa colectiva
n.º 500081042; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20040713; pasta n.º 17 111.

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 2004, no 7.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Arnaldo da Rocha Machado, por
renúncia, em 7 de Julho de 2004.

É o que cumpre certificar.

15 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035358

ALEXANDRA PINTO PACHECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 134/20040708; identificação de pessoa colectiva
n.º 507022548; inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 12/11/20040708.

Certifico que, por documento particular de Julho de 2004, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

Constituição de sociedade unipessoal

Pelo presente documento particular, outorga nos termos do n.º 4 do
artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais, Alexandra Cristina
Pinto dos Santos Pacheco, solteira, contribuinte fiscal
n.º 181 137 771, titular do bilhete de identidade n.º 7315980, emiti-
do pelo Arquivo de Identificação do Porto, em 11 de Maio de 2004,
residente na Rua de Duarte Barbosa, 434, apartamento 1, 4150-
282 Porto, constitui uma sociedade unipessoal por quotas que se re-
gerá de acordo com os seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade unipessoal por quotas e o
nome de Alexandra Pinto Pacheco, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem sede na Rua de Santo Ildefonso, 61, concelho do
Porto, Portugal, podendo, mediante decisão da gerência, deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização a retalho de produ-
tos farmacêuticos, de higiene, ortopédicos e outros conexos com a
actividade farmacêutica, nomeadamente os relacionados com a infância
e geriatria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é, de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, Alexandra Cristina Pinto dos Santos Pacheco,
solteira, contribuinte fiscal n.º 181137771, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 7315980, emitido pelo Arquivo de Identificação do Porto,
em 11 de Maio de 2004, residente na Rua Duarte Barbosa, 434,
Apartamento 001, 4150-282 Porto.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
exercida por um ou mais gerentes ficando, desde já, designado gerente
o sócio único.

2 � Competem à gerência os mais latos poderes de administração,
bem como os poderes para adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens
móveis ou imóveis da sociedade.

3 � Nos seus actos e contratos a sociedade obriga-se pela assina-
tura de um gerente ou de um ou mais procuradores mandatados para
a prática de determinado acto ou categoria de actos, nos termos e
nos limites precisos dos poderes que lhe tiverem sido conferidos, sem
que tal constitua direito especial à gerência.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória
A gerência fica desde já, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 5 do

artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, autorizada a levan-
tar a totalidade do capital social depositado, com a finalidade expres-
sa de:

a) Pagar as despesas necessárias com a escritura, publicação e re-
gisto comercial de sociedade, assim como as de primeiro estabeleci-
mento, aquisição dos bens necessários à sua actividade.

b) Serem iniciados de imediato os negócios sociais.

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

É o que cumpre certificar.

14 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035340

CIBA � ESPECIALIDADES QUÍMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4663/960930; identificação de pessoa colectiva n.º 503735132;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 16 e 17/20040709; pasta n.º 4663.

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

Cessação de funções de gerente, de Giordano Righini, por renúncia,
por carta de 4 de Fevereiro de 2004.

Designação de gerente, de Umberto Chiminazzo, casado, residente
em San Donato Milanese (Milão), via Europa 20, Itália.

Data: 18 de Fevereiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

14 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035366

CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6833; identificação de pessoa colectiva n.º 504195182; núme-
ro e data da apresentação: 647/230604; pasta n.º 6833.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004418770

CARLOS MOREIRA BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 125; identificação de pessoa colectiva n.º 501708960; número
e data da apresentação: 638/230604; pasta n.º 19 194.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2000673414

ARMANDO FARIA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 414; identificação de pessoa colectiva n.º 500533636; nú-
mero e data da apresentação: 692/230604; pasta n.º 19 110.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2008629856

CIMENTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1271/890710; identificação de pessoa colectiva n.º 502185295;
inscrição n.º 22; números e data das apresentações: 8-11/20040708;
pasta n.º 5201.

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

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006:
Conselho de administração: Presidente � Vasco António de Vas-

concelos Peixoto Taveira, casado, residente na Praça de D. Afonso
V, 121, 3.º, direito, Porto; vogais � Rui Manuel Cabral Teixeira
Bastos, casado, residente na Rua de Pêro da Covilhã, 140, Porto e
MULTIGER � Sociedade de Compra, Venda e Administração de
Propriedades, S. A., representada por António José dos Santos Meira,
casado, residente na Avenida da Boavista, 1200, Porto.

Conselho fiscal: Presidente � Belmiro Fernando Carneiro Marques
Teixeira, casado, residente na Rua dos Crisântemos, 57, Porto; vo-
gais � David Manuel da Gama Lima Rebelo, casado, residente na Rua
de João Paulo Freire, 73, 5.º, esquerdo, Porto; Paula Saraiva & Ma-
nuel Pereira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Ana Paula Monteiro Barbeitos Saraiva e Silva, revisora oficial de
contas, casada, residente na Rua de São Mamede Serzedo, 2088,
Valadares; suplente � Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por Carlos
Manuel Duarte Teixeira, revisor oficial de contas, divorciado, resi-
dente na Rua do Breiner, 107, Porto.

Data: 29 de Março de 2004.

É o que cumpre certificar.

13 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035315

CÂNDIDO ANTÓNIO ARAÚJO, SERVIÇOS DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 418; identificação de pessoa colectiva n.º 505264889; nú-
mero e data da apresentação: 698/230604; pasta n.º 10 418.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2008628051

ECLIPSE � DESIGN DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2553; identificação de pessoa colectiva n.º 503292842; núme-
ro e data da apresentação: 705/230604; pasta n.º 2553.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002676631

COPINOBRE � FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 715; identificação de pessoa colectiva n.º 506629350; nú-
mero e data da apresentação: 702/230604; pasta n.º 12 715.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2008629805

COFIHOLD � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5853/971027; identificação de pessoa colectiva n.º 504077023;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/20040708; pas-
ta n.º 5853.

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

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração: Presidente � Paulo Jorge dos Santos

Fernandes, casado, residente na Rua da Liberdade, 829, Lisboa; vo-
gais � João Manuel Matos Borges de Oliveira, casado, residente na
Ria do Crasto, 628, habitação 5.1, Porto; Domingos José Vieira de
Matos, casado, residente na Rua do Marechal Saldanha, 874, 4.º, Porto;
Carlos Manuel Matos Borges de Oliveira, casado, residente na Rua do
Comandante Pinho e Freitas, 44, 5.º, esquerdo, Águeda e, Pedro
Macedo Pinto de Mendonça, casado, residente na Rua de Damão, 15,
Caxias.

Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves e Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel
Araújo de Beja Neves, revisor oficial de contas, casado, residente na
Avenida da Boavista, 3523, 1.º, Porto; suplente � Freire, Loureiro e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, revisor oficial de contas,
casado, residente na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.

Data: 31 de Março de 2003.

É o que cumpre certificar.

13 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035307

ESCRILAND � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6977; identificação de pessoa colectiva n.º 504228242; núme-
ro e data da apresentação: 693/230604; pasta n.º 6977.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2008629899

CLÍNICA F. TOMÁS � MEDICINA NO TRABALHO,
HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5774; identificação de pessoa colectiva n.º 503974978; núme-
ro e data da apresentação: 681/230604; pasta n.º 5774.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004081147

FREITAS NETO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 530; identificação de pessoa colectiva n.º 505322218; nú-
mero e data da apresentação: 670/230604; pasta n.º 12 530.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004440066

CLIP � COLÉGIO LUSO INTERNACIONAL
DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1726/931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503110175;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 1 e 2/20040708; pasta n.º 1726.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração de Óscar
Augusto Nogueira, por renúncia, por carta de 9 de Fevereiro de 2004.

Designação de vogal do conselho de administração para preenchi-
mento de vaga no mandato em curso de 2003-2005, de Francisco
José Marques da Silva, casado, residente na Alameda dos Jardins da
Arrábida, 1145, Vila Nova de Gaia.

Data: 15 de Março de 2004.

É o que cumpre certificar.

13 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035323

FREITAS NETO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 530/030110; identificação de pessoa colectiva n.º 505322218;
número e data da apresentação: PC-621/20030623; pasta n.º 12 530.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

21 de Julho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002144770

FERNANDA LIMA & ABÍLIO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 591; identificação de pessoa colectiva n.º 971558191; nú-
mero e data da apresentação: 724/230604; pasta n.º 6702.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002664005

ARMINDA PACHECO CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 913; identificação de pessoa colectiva n.º 501958614; nú-
mero e data da apresentação: 723/230604; pasta n.º 19 204.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663530

CACOI � VINHOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 132/20040707; identificação de pessoa colectiva
n.º 506979113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040707; pasta n.º 13 132.

Certifico que, por escritura de 2 de Julho de 2004, no 6.º Cartório
Notarial do Porto, entre Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, José
Carlos Raposo Alves, Joaquim José de Almeida Soares Gonçalves,
António Henrique Lopes Coutinho, António Rui Loureiro Ferreira
Matos e Armando Luís Ferreira Leitão, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Documento complementar contendo o pacto social da sociedade
CACOI � Vinhos e Turismo, L.da

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CACOI � Vinhos e Turismo, L.da e
tem a sua sede na Alameda de Eça de Queirós, 48, rés-do-chão, da
freguesia do Bonfim, da cidade do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como serem criadas ou encerradas filiais, sucursais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o exercício das actividades de compra e venda de
todo o tipo de bebidas, especialidades alimentícias e acessórios viní-
colas, a promoção, organização e realização de eventos nas áreas do
eno-turismo e do turismo agro-alimentar.

§ único. Poderá ainda a sociedade adquirir livremente participações
em quaisquer outras sociedades, mesmo que com objecto diferente do
seu, assim como associar-se a pessoas colectivas reguladas por leis
especiais, participar em consórcios, agrupamentos complementares
de empresas ou outras formas de associação empresarial, mediante
deliberação da assembleia geral adoptada por maioria correspondente
a três quartas partes do capital social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 90 000 euros e encontra-se dividido e representado por seis quotas
iguais, do valor nominal de 15 000 euros, cada uma delas, pertencen-
do uma a cada um dos sócios, Hildérico José Lopes Pereira Coutinho,
Joaquim José de Almeida Soares Gonçalves, António Henrique Lopes
Coutinho, António Rui Loureiro Ferreira Matos, José Carlos Raposo
Alves e Armando Luís Ferreira Leitão.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade, sempre que as necessidades do exercício social o
justifiquem, poderá exigir aos sócios, mediante deliberação da
assembleia geral tomada por maioria de duas terças partes do capital
social, prestações suplementares de capital até uma vez o valor da
quota de cada um.

2 � As prestações suplementares de capital, poderão ser reembol-
sadas desde que cessem as razões que motivaram a chamada e se en-
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contrem preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 213.º do
Código das Sociedades Comerciais.

3 � O reembolso das prestações suplementares de capital, depen-
de de deliberação social tomada por sócios que representem, no míni-
mo, três quartas partes do capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, a não sócios, fica dependente
do consentimento da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes, em segundo, é reservado o direito de preferência na
respectiva aquisição; na cessão a sócios é reservado à sociedade, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes nem cessionários, em se-
gundo lugar, o respectivo direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios,
a sociedade continuará com os sobrevivos capazes, com os herdeiros
do falecido, o interdito e o inabilitado, estes legalmente representa-
dos, devendo aqueles herdeiros, em caso de pluralidade e no prazo de
30 dias, nomear um de entre eles que a todos os represente na soci-
edade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

§ único. Se, porém, os sócios sobrevivos capazes assim o preferi-
rem, poderá a sociedade amortizar a quota pelo valor resultante de
um balanço a realizar para o efeito, efectuando-se o pagamento em
cinco prestações trimestrais e iguais, com os juros calculados à taxa
supletiva legal, então em vigor para as obrigações civis.

ARTIGO 7.º

1 � É ainda admitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Quando um sócio for declarado falido ou insolvente;
b) Se uma quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma,

sujeita a arrematação judicial; e
c) Se um sócio ceder a sua quota em infracção ao disposto na se-

gunda parte do artigo 5.º
2 � A contrapartida da amortização corresponderá à quota-parte

da situação líquida evidenciada por um balanço especialmente elabo-
rado para o efeito e será paga, sem juros, em quatro prestações tri-
mestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira seis meses após
a sua fixação definitiva.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência social competirá a sócios ou a não sócios, cabendo
à assembleia geral a sua designação.

2 � A fixação e ou alteração da remuneração dos gerentes será adop-
tada por deliberação da assembleia geral, podendo aquela ser constituída,
total ou parcialmente, por participação nos lucros da sociedade.

3 � Ficam, contudo, desde já nomeados gerentes, os sócios
Hildérico José Lopes Pereira Coutinho e Joaquim José de Almeida
Soares Gonçalves.

ARTIGO 9.º

A sociedade ficará validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos, que envolvam responsabilidade com as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 10.º

Será da exclusiva competência da assembleia geral, a adopção de
deliberações sobre a compra e venda e ou oneração de quaisquer pré-
dios, participações sociais, a aquisição e ou alienação de estabeleci-
mentos comerciais, incluindo a sua cessão de exploração, a celebra-
ção, modificação e ou a extinção de contratos de leasing imobiliário
e de arrendamento, seja qual for o prazo e a finalidade, bem como a
celebração, alteração e cessação de contratos de empréstimo de mon-
tantes superiores a 50 000 euros, para as quais se requer uma maioria
de votos correspondente a duas terças partes do capital social.

ARTIGO 11.º

Salvo deliberação da assembleia geral adoptada por maioria corres-
pondente a três quartas partes do capital social, serão distribuíveis
aos sócios, metade dos lucros líquidos anuais da sociedade.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar prazos ou ou-
tras formalidades especiais, serão convocadas por cartas ou postais
registados, expedidos com a antecedência mínima de 20 dias.

É o que cumpre certificar.

12 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035277

ARTIFIXO � ARTIGOS DE FIXAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1578; identificação de pessoa colectiva n.º 502661631; núme-
ro e data da apresentação: 727/230604; pasta n.º 12 718.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663793

CASA ZÉ BOTA � ALMOÇOS E JANTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 410; identificação de pessoa colectiva n.º 502328304; nú-
mero e data da apresentação: 718/230604; pasta n.º 3855.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663858

A. M. P. � MARCAS E PATENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2383; identificação de pessoa colectiva n.º 503246271; núme-
ro e data da apresentação: 725/230604; pasta n.º 2383.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663777

ALTINO CRUZ & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 470/411218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501797955; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20040707; pasta n.º 25 121.

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

Aumento e alteração.
Artigo alterado: 2.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelo sócio Fernando

Teixeira Fernandes da Silva.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
Altino Costa Ribeiro da Costa, com 673,38 euros; Maria Emília de

Sousa Ribeiro da Cruz, com 448,92 euros e Fernando Teixeira
Fernandes da Silva, com 3877,70 euros.

É o que cumpre certificar.

12 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035285

AMARAL & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5306; identificação de pessoa colectiva n.º 503881309; núme-
ro e data da apresentação: 726/230604; pasta n.º 5306.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663769
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ALVES, ANTUNES & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 463; identificação de pessoa colectiva n.º 500884994; nú-
mero e data da apresentação: 721/230604; pasta n.º 9377.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663750

CHUPETÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 617; identificação de pessoa colectiva n.º 502044390; nú-
mero e data da apresentação: 722/230604; pasta n.º 6313.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004417560

COSMESTILASER � COSMÉTICA E ESTÉTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 148/20040720; identificação de pessoa colectiva
n.º 507033698; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040720; pasta n.º 13 148.

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 2004, no 1.º Cartório
de Vila Nova de Gaia, Armando Jorge de Mariz Rozeira, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma COSMESTILASER � Cosmética e Es-
tética, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Gonçalo Cristóvão,
236, 6.º, sala 1, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos cosméti-
cos e de higiene; importação e exportação; prestação de serviços de
estética e cosmética.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao único sócio Armando Jorge de Mariz
Rozeira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a sócio, desde já nomeado ge-
rente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

5.º

Compete à assembleia geral, após a constituição da reserva legal,
deliberar sobre a constituição de outras reservas a fixar livremente e
percentagem de lucros a distribuir.

6.º

O sócio poderá celebrar negócios com a sociedade, desde que sirva
a prossecução do objecto social.

7.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao triplo do capital social inicial.

É o que cumpre certificar.

26 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035773

ELECTRO LÚCIO � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 606; identificação de pessoa colectiva n.º 502265655; nú-
mero e data da apresentação: 728/230604; pasta n.º 99.

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

26 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663963

FERREIRA DE LEMOS & TEIXEIRA � CLÍNICA
DE RADIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 599; identificação de pessoa colectiva n.º 506463680; nú-
mero e data da apresentação: 709/230604; pasta n.º 12 599.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002240965

BELA LUVA � CONFECÇÃO DE LUVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 756; identificação de pessoa colectiva n.º 501819282; nú-
mero e data da apresentação: 734/230604; pasta n.º 15 686.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004405090

BUFETE OS CUNHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5648/970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503939277;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 4/20040719; pas-
ta n.º 5648.

Certifico que, por escritura de 5 de Maio de 2004, no Cartório
Notarial de Penafiel, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o se-
guinte registo:

Designação de gerentes de Gizela Mónica Martins Teixeira e
Valentim Fernando de Sousa Bessa, designados em 5 de Maio de 2004,
residentes na Rua da Cidade de Luanda, 237, 1.º, direito, frente, Porto.

Data: 5 de Maio de 2004.

É o que cumpre certificar.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035650

CONTAGERAL � AGÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 89; identificação de pessoa colectiva n.º 501779876; número e
data da apresentação: 719/230604; pasta n.º 15 536.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663890
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CONTANORTE � ORGANIZAÇÃO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 246; identificação de pessoa colectiva n.º 500074100; nú-
mero e data da apresentação: 738/230604; pasta n.º 17 466.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002671931

ARTUR FERREIRA VIEIRA & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5364; identificação de pessoa colectiva n.º 503891142; núme-
ro e data da apresentação: 717/230604; pasta n.º 5364.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663629

DIVERPIN � PROJECTOS E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 508/20011220; identificação de pessoa colectiva
n.º 504837540; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 1 e 2/20040715 e 29/20040722; pasta n.º 11 508.

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

Cessação de funções de fiscal único de Ledo, Morgado & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jor-
ge Manuel Felizes Morgado, em 30 de Abril de 2004, por renúncia.

Cessação de funções do vogal do conselho de administração de Pedro
Duarte de Albuquerque Roboredo Pires de Lima, por carta de 30 de
Abril de 2004, por renúncia.

Designação de vogal do conselho de administração, para preenchi-
mento de vaga do mandato em curso de 2001-2004, de Pedro Manu-
el Assunção Macedo Carvalho Moreira, casado, residente na Rua da
Constituição, 1374, 1.º-D, Porto.

Fiscal único: Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua do Professor
Correia Araújo, 593, entrada 3, sala 3, Porto, representada por José
Carlos Nogueira Faria de Matos, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 30 de Abril de 2004.

É o que cumpre certificar.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035676

CONTACTUAL � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4667; identificação de pessoa colectiva n.º 503735183; núme-
ro e data da apresentação: 720/230604; pasta n.º 4667.

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

27 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002663912

CF2 � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4910; identificação de pessoa colectiva n.º 503796719; núme-
ro e data da apresentação: 667/230604; pasta n.º 4910.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396890

CHURRASCARIA PINÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4568; identificação de pessoa colectiva n.º 503720763; núme-
ro e data da apresentação: 665/230604; pasta n.º 4568.

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

30 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396882

AUDIOSOM � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 474; identificação de pessoa colectiva n.º 500527326; nú-
mero e data da apresentação: 677/230604; pasta n.º 19 068.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396874

DREAMS � COMÉRCIO DE BIJUTERIA E ACESSÓRIOS
DE MODA FEMININA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 147/20040719; identificação de pessoa colectiva n.º 507027051;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20040719; pasta
n.º 13 147.

Certifico que, por documento particular de 1 de Julho de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma DREAMS � Comércio de Bijuteria e
Acessórios de Moda Feminina, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na
Rua de Santo Ildefonso, 224, freguesia de Santo Ildefonso, concelho
do Porto.

§ único. Por simples deliberação da sócia, a gerência da sociedade
poderá transferir a sua sede para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, su-
cursais ou qualquer outra forma de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de bijuteria e
moda feminina.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence à sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

5.º

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

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

É o que cumpre certificar.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035684

ENERNISA � PRODUÇÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 100/20040607; identificação de pessoa colectiva
n.º 504701070; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/
20040720; pasta n.º 13 100.

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

Designação de gerente, de José António de Sousa Miranda, divor-
ciado, residente na Urbanização Maria Costa Canas, rés-do-chão,
lote 14, 6.º, C, Buraca, Amadora.

Data: 10 de Maio de 2004.

É o que cumpre certificar.

26 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035714

BOBINAFIL � GESTÃO, IMOBILIÁRIA
E EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 846/661228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500046140; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 1-19/20040720; pasta n.º 8472.

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

Sede: Deslocada para a Rua de Pinto Bessa, 471, 1.7, freguesia do
Bonfim, Porto.

É o que cumpre certificar.

26 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035706

ELECTRO ARVI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 098/710206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500092079; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20040720; pasta n.º 17 051.

Certifico que, por escritura de 22 de Junho de 2004, no 2.º Cartório Notarial
do Porto, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Junho de 2004.

É o que cumpre certificar.

26 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035765

C. T. E. � CENTRAL TERMOELÉCTRICA DO ESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 280/20020703; identificação de pessoa colectiva
n.º 504440101; inscrição n.º 9; números e data das apresenta-
ções: 10-19/20040720; pasta n.º 12 280.

Certifico que, por escritura de 9 de Junho de 2004, no 5.º Cartório
Notarial de Lisboa, na sociedade em epígrafe, foi alterado o artigo 3.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na produção e venda, sob a forma
de cogeração de energia eléctrica e térmica, bem como a instalação,
manutenção, exploração de centrais de cogeração e serviços conexos.

É o que cumpre certificar.

26 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035722

FONTES & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2025/940310; identificação de pessoa colectiva n.º 503199788;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20040716; pasta n.º 2025.

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

Sede: Deslocada para a Praça de Afrânio Peixoto, 250, freguesia
de Ramalde, Porto.

É o que cumpre certificar.

21 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035625

FREBAL � CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4516-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503149420; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20040716; pasta
n.º 4516-A.

Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 2004, no 2.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Abril de 2004.

É o que cumpre certificar.

21 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035617

DISPONHA � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 382/901004; identificação de pessoa colectiva
n.º 502424265; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20040716; pasta n.º 4749.

Certifico que, por escritura de 2 de Julho de 2004, no 1.º Cartório
Notarial de Santa Maria da Feira, na sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Julho de 2004.

É o que cumpre certificar.

21 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035609

AMÂNDIO D�OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 911/670222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500019363; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 9-13/20040716; pasta n.º 19 632.

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

Cessação de funções de gerente de Luís Miguel Oliveira Ribeiro,
por renúncia, por carta de 30 de Outubro de 2003.

É o que cumpre certificar.

21 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035595

FERNANDA MALHEIRO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7809/990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504433296;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040719; pasta n.º 7809.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerentes de Susana Maria Malheiro Rodrigues
e Vasco Malheiro Rodrigues, por renúncia, em 30 de Julho de 2003.

É o que cumpre certificar.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035641

FERNANDO SIMÃO � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 177/591109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500112967; inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 15/
20040715; pasta n.º 1334.

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

Recondução dos membros do conselho de gerência para o triénio
de 2004-2006, de Pedro José Andrade Simão, casado.

Data: 22 de Fevereiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

15 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035552

ARTUR MENDES & LIMA, TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9072/20000614; identificação de pessoa colectiva
n.º 505000911; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 7 e 8/20040715; pasta n.º 9072.

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

Designação de gerente, de Sandra Maria Nunes da Silva, casada,
residente na Praça de Manuel Teixeira Gomes, 59, rés-do-chão, trás,
Custóias.

Data: 19 de Junho de 2004.

É o que cumpre certificar.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035528

ANALIZEJO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4531/960816; identificação de pessoa colectiva n.º 503744352;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20040713; pasta
n.º 4531.

Certifico que, por acta de 28 de Dezembro de 2001, na sociedade
em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Aumento e alteração.
Artigo alterado: 5.º n.º 1.
Capital: 50 000 euros, após reforço de 25 060,11 euros, em dinhei-

ro, representado por 10 000 acções, no valor nominal de 5 euros, cada.

O pacto actualizado, encontra-se arquivado, na referida pasta.

É o que cumpre certificar.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029315

EXMAT � EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 615/030317; identificação de pessoa colectiva
n.º 506510921; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
20040721; pasta n.º 12 615.

Certifico que, por escritura de 16 de Julho de 2004, foi na socieda-
de em epígrafe, alterado o capital social de 5000 euros para
17 000 euros, após o reforço de 12 000 euros, passando o artigo 3.º,
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 17 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do valor nominal de
16 660 euros, pertencente ao sócio Alberto Pedro Amorim Guima-
rães Lobo e outra quota do valor nominal de 340 euros, pertencente
à sócia Maria Luísa Moreira de Amorim.

O pacto actualizado, encontra-se arquivado, na referida pasta.

É o que cumpre certificar.

3 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029340

ALMEIDA MARCELINO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 266; identificação de pessoa colectiva n.º 500016895; nú-
mero e data da apresentação: 640/230604; pasta n.º 19 022.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396866

ALMEIDA & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500309248; nú-
mero e data da apresentação: 679/230604; pasta n.º 4465.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396858

ARQUIGRUPO � ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 953; identificação de pessoa colectiva n.º 501456708; nú-
mero e data da apresentação: 680/230604; pasta n.º 7816.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396840

F. LEMOS E RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 620; identificação de pessoa colectiva n.º 500234523; nú-
mero e data da apresentação: 676/230604; pasta n.º 259.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396831



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 235 � 6 de Outubro de 200422 342-(196)

EDITEL � EDIÇÕES TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 303; identificação de pessoa colectiva n.º 500692122; nú-
mero e data da apresentação: 671/230604; pasta n.º 1419.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396823

COREIA � UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 953; identificação de pessoa colectiva n.º 501857613; nú-
mero e data da apresentação: 678/230604; pasta n.º 17 363.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396815

E. G. E. � EMPRESA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 108; identificação de pessoa colectiva n.º 501782745; número
e data da apresentação: 685/230604; pasta n.º 15 941.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396793

EXPANDINDÚSTRIA � ESTUDOS E GESTÃO
DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 990; identificação de pessoa colectiva n.º 501567939; nú-
mero e data da apresentação: 686/230604; pasta n.º 7529.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396807

CUNHA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 319; identificação de pessoa colectiva n.º 501195068; nú-
mero e data da apresentação: 666/230604; pasta n.º 5853.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396785

B. EIRAS E ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 608; identificação de pessoa colectiva n.º 502391014; nú-
mero e data da apresentação: 663/230604; pasta n.º 6093.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396777

B. EIRAS E ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 608/660517; identificação de pessoa colectiva
n.º 502391014; número e data da apresentação: PC-551/20030620;
pasta n.º 6093.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002140863

FERNANDO SILVA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 347; identificação de pessoa colectiva n.º 501271872; nú-
mero e data da apresentação: 659/230604; pasta n.º 8710.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396769

FERNANDO SILVA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 347/680129; identificação de pessoa colectiva
n.º 501271872; número e data da apresentação: PC-549/20030620;
pasta n.º 8710.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

15 de Julho de 2004. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002140847

ANTÓNIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 564; identificação de pessoa colectiva n.º 500533253; nú-
mero e data da apresentação: 639/230604; pasta n.º 10 516.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396750

CCCVL � CENTRO CIRÚRGICO DE CORRECÇÃO
DA VISÃO POR LASER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9652/20001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505103010; inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 8 e 9/20040714; pasta n.º 9652.

Certifico que, por escritura de 1 de Julho de 2004, no 7.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
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com 19 000 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 9500 euros, pelo
sócio Rui Miguel Oliveira Gonçalves, criando uma nova quota e quan-
to a 9500 euros, pelo sócio João Artur Pereira Coelho da Costa, a
acrescer a sua quota, alterando o artigo 4.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 24 000 euros e está
dividido em quatro quotas: uma pertencente ao sócio João Paulo dos
Santos Peixoto Coelho da Costa, no valor nominal de 2395,25 euros;
uma pertencente ao sócio João Artur Pereira Coelho da Costa, do
valor nominal de 9604,75 euros; e duas pertencentes ao sócio Rui
Miguel Oliveira Gonçalves, uma do valor nominal de 2500 euros e
outra do valor nominal de 9500 euros.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Sede: Deslocada para a Avenida de França, 256, 7.º, sala 4, fregue-

sia de Cedofeita, Porto.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035579

ANTÓNIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 564/450507; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533253; número e data da prestação de contas: PC-612/
20030623; pasta n.º 10 516.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002..

25 de Julho de 2004. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002638195

DISTRIMAGEM � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 654; identificação de pessoa colectiva n.º 503122289; nú-
mero e data da prestação de contas: 716/230604; pasta n.º 12 654.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396742

CAMISARIA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 030; identificação de pessoa colectiva n.º 500527253; nú-
mero e data da prestação de contas: 675/230604; pasta n.º 3522.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396734

COEPARMED � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6387; identificação de pessoa colectiva n.º 504117785; núme-
ro e data da prestação de contas: 712/230604; pasta n.º 6387.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396726

CLIBOM � CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6400; identificação de pessoa colectiva n.º 504117823; núme-
ro e data da prestação de contas: 730/230604; pasta n.º 6400.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396718

DENTALHONA � CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 330; identificação de pessoa colectiva n.º 506252175; nú-
mero e data da prestação de contas: 731/230604; pasta n.º 12 330.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396700

CERNIAU � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 932, número e data da prestação de contas: 732/230604;
pasta n.º 10 932.

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

29 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396696

DIAS DA COSTA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2897; identificação de pessoa colectiva n.º 503355623; núme-
ro e data da prestação de contas: 737/230604; pasta n.º 2897.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396688

ECOCIFRA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3303; identificação de pessoa colectiva n.º 503454915; núme-
ro e data da prestação de contas: 736/230604; pasta n.º 3303.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396670

AFSA � ASSESSORES FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4916; identificação de pessoa colectiva n.º 503795437; núme-
ro e data da prestação de contas: 713/230604; pasta n.º 4916.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396661

BIODESINFECT PENINSULAR, S. L.
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 146/20040716; identificação de pessoa colectiva
n.º 980295777; número e data da apresentação: 13/20040716; pasta
n.º 13 146.

Certifico que, por escritura de 31 de Dezembro de 2003, no Cartó-
rio Notarial da Galicia, foi constituída a sucursal em Portugal da so-
ciedade acima referida, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

TÍTULO I

Denominação, objecto, duração e sede

ARTIGO 1.º

Sob a denominação de Biodesinfect Peninsular, S. L., constitui-se
uma sociedade de responsabilidade limitada, que se rege pelos presen-
tes estatutos e no que neles não estiver previsto pela Lei das Socie-
dades de Responsabilidade Limitada, pelo Código de Comércio e de-
mais aplicações que lhe sejam aplicáveis.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de desinfectantes e produtos
de limpeza.

Tais operações poderão ser realizadas pela sociedade, seja directa-
mente ou indirectamente, através da posse de acções ou participa-
ções em sociedades de objecto idêntico ou análogo, ou através de
quaisquer outras formas admitidas em Direito.

ARTIGO 3.º

A sociedade fixa a sua sede em Oleiros (A Coruña), San Pedro de
Nos, calle Salvador Allende, 1, bajo.

Por acordo do órgão de administração poderá transferir-se a sede
social dentro do mesmo município onde estiver estabelecida.

Da mesma maneira poderão ser criadas, suprimidas ou transferidas
as sucursais, agências ou delegações que o desenvolvimento da activi-
dade social torne necessária ou convenientes, tanto em território
nacional como estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é indefinida e dará início às suas operações
no dia da outorga da escritura de constituição.

TÍTULO II

Capital social e participações

ARTIGO 5.º

O capital social, estabelece-se em 3006 euros, dividido e represen-
tado por 3006 participações sociais de 1 euro de valor nominal cada
uma delas, numeradas de 1 a 3006, inclusive, iguais, acumuláveis e
indivisíveis.

ARTIGO 6.º

As participações representativas do capital social não se poderão
incorporar a títulos negociáveis nem denominaram-se acções, nem
tão pouco emitir resguardos provisórios que acreditem a propriedade
das mesmas.

O único título de propriedade será a escritura pública de constitui-
ção ou bem os documentos públicos que conforme os casos acredi-
tem, as aquisições subsequentes. Em nenhum suposto substituirão o
documento público correspondente os certificados do Livro de Regis-
to de Sócios.

ARTIGO 7.º

O sócio que se proponha transmitir a outras pessoas a sua partici-
pação ou participações sociais deverá comunicá-lo por escrito com
todos os pormenores da operações ao órgão de administração.

Com relação ao consentimento da sociedade, exercício de direito
de aquisição preferente pelos sócios, valorização das participações e
forma e prazo para a transmissão deve-se estar ao disposto no arti-
go 29.º da lei.

Não estão sujeitas a limitação alguma as transmissões que se reali-
zem a favor do cônjuge, ascendentes ou descendentes do sócio alienante,
ou a favor de sociedade que pertençam ao mesmo grupo desta.

Estas mesmas limitações serão aplicadas às transmissões por mortis
causa.

ARTIGO 8.º

A sociedade terá um Livro de Registo de Sócios, onde se anotarão
as circunstâncias pessoais de cada um deles, a sua morada, as partici-
pações de que sejam titulares e as variações que se produzam em re-
lação a tal posse, assim como os seus encargos e gravames, tendo
direito qualquer sócio a que se expeça pelo órgão de administração,
um certificado das participações que lhe correspondam, assim como a
consultar o conteúdo do livro.

ARTIGO 9.º

Toda a transmissão de participações sociais ou de direitos reais sobre
as mesmas deverá formalizar-se em documento público e comunicar
por escrito à sociedade para sua constância no livro Registo, indican-
do as circunstâncias pessoais, nacionalidade e morada do adquirente.
Sem cumprir este requisito não poderá o sócio pretender o exercício
de direitos que lhe correspondam perante a sociedade.

ARTIGO 10.º

Em caso de usufruto de participações sociais, a qualidade de sócio
reside no co-proprietário.

No restante, as relações entre o usufrutuário e co-proprietário e o
conteúdo do usufruto serão regidos pelo título constitutivo deste, ins-
crito no livro Registo de Sócios. Na sua falta, rege-se o usufruto pelo
estabelecido na lei e não previsto por esta, pela legislação civil apli-
cável.

ARTIGO 11.º

No caso de prenda de participações sociais, que deverá formalizar-
se em documento público e inscrever-se no livro Registo de Sócios,
corresponderá ao proprietário das mesmas o exercício dos direitos
sociais.

ARTIGO 12.º

Em caso de co-propriedade de participações sociais, os co-propri-
etários terão que designar um deles para o exercício dos direitos soci-
ais, mas do incumprimento das obrigações para com a sociedade, res-
ponderão todos mancomunadamente.

TÍTULO III

Órgãos da sociedade

ARTIGO 13.º

Os órgãos da sociedade são:
a) A assembleia geral de sócios;
b) O administrador único, os administradores solidários ou

mancomunados, devendo neste primeiro caso, actuar dois quaisquer
deles conjuntamente que escolha a assembleia geral.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 14.º

A vontade dos sócios, expressada por maioria, regerá a vida da
sociedade. A maioria terá que se formar necessariamente em assembleia
geral.

Os acordos sociais serão adoptados por maioria dos votos
validamente emitidos, sempre que representem um terço dos votos
correspondentes às participações sociais.

ARTIGO 15.º

No entanto para que a assembleia possa acordar o aumento ou a
redução do capital e qualquer outra modificação dos estatutos sociais,
para que não se exija maioria qualificada, será requerido o voto favo-
rável de mais de metade correspondente às participações em que se
divida o capital social.

Mesmo assim a transformação, fusão ou cisão da sociedade, a su-
pressão do direito de subscrição preferente, a exclusão dos sócios e a
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autorização aos administradores prevista no artigo 65.º-l da lei, re-
quererão o voto favorável de dois terços dos votos correspondentes
às participações sociais.

Em caso de conflito de interesses estará o disposto no artigo 52º
da lei.

ARTIGO 16.º

Toda a assembleia geral deverá ser convocada pelo órgão de admi-
nistração, através de carta registada com aviso de recepção, dirigida
para a morada que conste de cada um dos sócios no livro de Registo
de Sócios, pelo menos, com 15 dias de antecedência à data estabelecida
para a sua celebração.

O anúncio expressará a data, hora e local de celebração e os assun-
tos sobre os quais tenha que deliberar.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral, ficará validamente constituída quando concor-
rerem a ela os sócios que representem mais de metade do capital social,
excepto os casos em que por disposição legal ou dos estatutos se re-
queira uma maioria qualificada de sócios ou de capital para adoptar
acordos, em cujo caso se requererá, como mínimo a presença de tais
maiorias para a válida constituição da assembleia.

No entanto, a assembleia entende-se convocada e ficará validamente
constituída para tratar qualquer assunto sempre que estiver presente
ou representado no todo o capital social e os assistentes aceitem por
unanimidade a celebração da assembleia e a ordem do dia quaisquer
que seja o local da celebração.

Excepto o anterior, toda a assembleia deverá celebrar na localida-
de da sede.

ARTIGO 18.º

Todo o sócio tem direito de assistir às assembleias e poderá fazer-
se representar na assembleia por outro sócio. A representação deverá
ser conferida por escrito e será especial para cada assembleia, excepto
o que conste em documento público.

Não se requererá a qualidade de sócio nem o carácter de especial
para cada assembleia quando o representante seja cônjuge, ascendente
ou descendente do representado ou ostente poder geral conferido em
escritura pública para administrar todo o património que o represen-
tado tiver em território nacional.

ARTIGO 19.º

O Órgão de administração poderá convocar assembleia extraordi-
nária sempre que o julgar conveniente para os interesses sociais.
Deverá também convocá-la quando o solicitem os sócios que repre-
sentem 5% do capital social, expressando no pedido os assuntos a
tratar nela. Neste caso, a assembleia deverá ser convocada para se
celebrar nos 30 dias seguintes à data do oportuno requerimento notarial
do órgão de administração.

ARTIGO 20.º

Actuarão de presidente e secretário, os sócios que escolham em
cada caso, os assistentes à assembleia.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral deverá celebrar-se pelo menos, uma vez por ano,
nos seis primeiros meses de cada exercício, para censurar a gestão
social, aprovar no seu caso, as contas do exercício anterior e resolver
sobre a aplicação do resultado.

SECÇÃO II

Dos administradores

ARTIGO 22.º

A administração da sociedade e sua representação em juízo e fora
dele, corresponde ao órgão de administração que determine a
assembleia, que está dotado perante terceiros de todas as faculdades
necessárias para representar e vincular a sociedade em toda a classe
de actos ou negócios que pertençam ou não à circulação da empresa.

ARTIGO 23.º

Para ser nomeado administrador não será necessário a condição de
sócio. A sua nomeação será feita pela assembleia geral e poderá ser
cessada a qualquer altura, com os requisitos legais.

Não poderá ser administrador quem estiver incurso em causa legal
de incompatibilidade, especialmente as determinadas pela Lei n.º 12/
1995, de 11 de Maio e a Lei da Comunidade Autónoma da Galiza
n.º 9/1996, de 18 de Outubro.

ARTIGO 24.º

Os administradores não se poderão dedicar por conta própria nem
alheia ao mesmo género de comércio que constitui o objecto da soci-
edade, excepto acordo da assembleia geral.

TÍTULO IV

Exercício social e contas

ARTIGO 25.º

O exercício social acaba cada ano a 31 de Dezembro.

ARTIGO 26.º

O órgão da administração está obrigado a formar, no prazo máxi-
mo de três meses contados a partir do fecho do exercício social, as
contas anuais, o relatório de gestão e a proposta de distribuição de
resultado. As contas anuais compreenderão o balanço, a conta de
perdas e lucros e a memória. Estes documentos que formarão uma
unidade, deverão ser redigidos claramente e mostrar a imagem fiel do
património, situação financeira e resultados da sociedade, em confor-
midade com o disposto na lei e no Código do Comércio e deverão ser
assinados por todos os administradores.

ARTIGO 27.º

Os sócios terão direito a consultar, no tempo que transcorra entre
a convocatória e a celebração da assembleia, por si ou em união de
pessoa perita, as contas anuais da sociedade, com todos os seus ante-
cedentes, sem que o direito da minoria a que se nomeie auditor de
contas, com cargo à sociedade, impeça ou limite este direito.

Mesmo assim, qualquer sócio terá direito a obter a partir da
convocatória, de forma imediata e gratuita, os documentos que terão
que se submeter à aprovação da mesma, cujo direito será mencionado
na mesma convocatória, sem prejuízo do disposto no artigo 52.º da lei.

ARTIGO 28.º

Dos lucros líquidos ou seja, das atenções, detracções e reservas le-
gais ou acordadas pela assembleia, o resto será distribuído entre os
sócios em proporção à sua participação no capital social.

TÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 29.º

A sociedade será dissolvida pelas causas legalmente previstas, pro-
cedendo-se à sua liquidação pelo órgão de administração.

ARTIGO 30.º

Uma vez liquidados todos os credores ou consignado o valor dos
seus créditos, o activo resultante será dividido entre os sócios em
proporção à sua participação no capital social.

Disposição final

Qualquer dúvida ou questão que surja entre os sócios ou entre estes
e a sociedade no cumprimento ou interpretação destes estatutos ou
na dissolução ou liquidação da sociedade, será submetido à arbitragem
de equidade em conformidade com as disposições da Lei n.º 36/1988,
de 5 de Dezembro.

As partes submetem-se aos tribunais da sede da sociedade, com
renúncia expressa a qualquer outro foro que lhes possa corresponder,
sendo estes os únicos competentes para conhecer os litígios que não
sejam susceptíveis de se dirimir pela mencionada arbitragem.

Ficam a salvo os foros impostos pelas leis com carácter necessário.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

21 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004035633

CARLOS MANUEL DOS SANTOS � CONSULTORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 233; número e data da prestação de contas: 689/230604;
pasta n.º 11 233.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396653

CCCVL � CENTRO CIRÚRGICO DE CORRECÇÃO
DE VISÃO POR LASER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9652; identificação de pessoa colectiva n.º 505203010; núme-
ro e data da prestação de contas: 703/230604; pasta n.º 9652.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396645

EXPANDISERVE � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4206; identificação de pessoa colectiva n.º 503641030; núme-
ro e data da prestação de contas: 682/230604; pasta n.º 4206.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396637

COEPAR � CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
DE CAPITAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5004; identificação de pessoa colectiva n.º 503806153; núme-
ros e data das prestação de contas: 714 e 715/230604; pasta
n.º 5004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 2003 e 2003 (con-
solidadas), da sociedade em epígrafe.

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396629

CAFETARIA VIRIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6445; identificação de pessoa colectiva n.º 504117033; núme-
ro e data da apresentação: 643/230604; pasta n.º 6445.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396610

CAFETARIA VIRIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6445/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504117033;
número e data da prestação de contas: PC-613/20030623; pasta
n.º 6445.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002..

17 de Julho de 2004. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002652040

CPCIS � COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES
INFORMÁTICA E SISTEMAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6421; identificação de pessoa colectiva n.º 504226835; núme-
ro e data da prestação de contas: 708/230604; pasta n.º 6421.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396602

BLINKAUTO � PRODUTOS QUÍMICOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5899; número e data da prestação de contas: 651/230604; pas-
ta n.º 5899.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396599

BARBOSA & COSTA � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 636; identificação de pessoa colectiva n.º 506551989; nú-
mero e data da prestação de contas: 653/230604.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396580

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002; nú-
mero e data da prestação de contas: 649/230604; pasta n.º 3829.

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

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396572

AMASI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7446; identificação de pessoa colectiva n.º 504510630; núme-
ro e data da prestação de contas: 695/230604; pasta n.º 7446.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2007396564

ÁREA DVD � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE AUDIOVISUAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 108/20040609; identificação de pessoa colectiva n.º 507004469;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040609; pasta
n.º 13 108.

Certifico que, por escritura de 9 de Junho de 2004, no 4.º Cartório
Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Área DVD � Comércio e Distribuição
de Audiovisuais, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Ceuta,
118, 2.º, freguesia da Vitória, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofes, bem como criar delegações ou qualquer outra forma de
representação que julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a importação, exportação,
comercialização e venda em geral, inclusivé online por meio de ser-
vidores informáticos de todo o tipo de suportes audiovisuais e digitais
de informação.

ARTIGO 3.º

Mediante prévia deliberação da sócia a sociedade poderá
comparticipar na constituição de quaisquer sociedades, adquirir e ali-
enar participações noutras sociedades e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e com as mesmas praticar todas as operações per-
mitidas por lei.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único Alfonso Gajate Martinez.

ARTIGO 5.º

A sociedade terá um gerente, com ou sem remuneração, conforme
decisão do sócio único, ficando desde já, nomeado gerente Alfonso
Gajate Martinez, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente
poderá:

a) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis, para e da socie-
dade;

b) Adquirir bens mesmo por sistema leasing;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, independentemente dos

prazos;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral devem ser registadas em acta, assinada pelos seus
representantes legais.

3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos celebra-
dos pelo sócio único e a sociedade, serão patenteados conjuntamente
com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

Está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028548

ALVES & BARRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 570/720212; identificação de pessoa colectiva

n.º 501928982; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 7-8/20040701; pasta
n.º 13 585.

Certifico que, por escritura de 5 de Janeiro de 2004, na Secretaria
Notarial de Póvoa de Varzim, em relação à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerentes de Manuel João Ribeiro e Maria
Rosa Teixeira Ribeiro, por renúncia, em 5 de Janeiro de 2004.

Designação de gerente de Maria da Silva Martins Lacerda, designa-
da em 5 de Janeiro de 2004, residente na Rua de Cunha Júnior, 30-A,
3.º, esquerdo, Porto.

É o que cumpre certificar.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2004028866

COTEFIS � GESTÃO DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6/920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502693622;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 14/20040709; pasta
n.º 6.

Certifico que, por acta de 2 de Dezembro de 2004, foi registada a
designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004:

Conselho de administração: presidente � António Fernando de
Carvalho Oliveira, casado, residente na Rua 1, 195, 2.º, esquerdo,
Espinho; vogais � Carlos Alberto do Espírito Santo Delfim, casado,
residente na Rua de Serralves, 635, 3.º, Porto e António José
Fragateiro Ginestal Machado, casado, residente na Rua das Andrezas,
311, 3.º, direito, Porto.

Conselho fiscal: presidente � Mário Rui Delgado Lameiras, casa-
do, residente na Rua do Arquitecto Viana de Lima, 144, Porto; vo-
gais � Elza Cortinhas de Carvalho Oliveira, casada, residente na Rua
1, 195, 2.º, esquerdo, Espinho e Pires e Matos & Pinheiro Torres,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Pires de Matos, revisor oficial de contas, residente na Rua de Guerra
Junqueiro, 447, Porto; vogal suplente � Luís Guilherme de Noronha
Távora Pinheiro Torres, revisor oficial de contas, casado, residente
na Rua de Guerra Junqueiro, 454, 2.º, direito, Porto.

Data da deliberação: 2 de Abril de 2004.

É o que cumpre certificar.

14 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029005

CÂNDIDA PINTO & CRISTINA GAMBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 141/20040713; identificação de pessoa colectiva
n.º 507030281; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20040713; pasta n.º 13 141.

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, entre Maria Cân-
dida Lopes Pinto e Cristina Maria Chiote Ferreira Gamboa Paulo, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cândida Pinto & Cristina Gamboa, L.da

e tem a sua sede na Rua de Damião de Góis, 75, sobreloja 4, freguesia
de Cedofeita, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos.

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 uma das sócias.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferencia, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

16 de Julho de 2004. � A Segunda-Segunda, Maria Helena Sampoio
Coelho. 2004029021

FREITAS & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 123/20040630; identificação de pessoa colectiva
n.º 506736296; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20040630; pasta n.º 13 123.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de Coimbra, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Freitas & Godinho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Campo Alegre, 37,
freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

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 exploração da actividade hote-
leira, nomeadamente, restauração.

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 uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Jorge Manuel Pires Godinho Antunes e Manuel Augusto
Rodrigues de Freitas.

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
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do 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.

Está conforme.

5 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2004028815

ANTÓNIO ALBERTO CAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 151/20040720; identificação de pessoa colectiva
n.º 507054318; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20040720; pasta n.º 13 151.

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades de Empresas do Porto, por
António Alberto Pinho Margarido Pacheco Campos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Alberto Campos,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Nova de São Crispim, 486, loja 22,
freguesia de Bonfim, da cidade e concelho do Porto.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agência ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e representações de vestuário,
calçado, acessórios de moda e têxteis em geral.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio ou a não sócios, fican-
do desde já nomeado gerente aquele sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade ser celebrados quaisquer con-
tratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
rios ou inerentes à prossecução do objecto social.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029234

FOZEMPREGA � SERVIÇOS GERAIS
E CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 149/20040720; identificação de pessoa colectiva
n.º 506933946; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040720; pasta n.º 13 149.

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades de Empresas do Porto, entre Sónia
Alexandra Pereira Gabriel e Miguel António Pereira Gabriel, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOZEMPREGA � Serviços Gerais e
Consultadoria de Gestão, L.da e tem a sua sede na Praça de D. Afonso
V, 120, freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 235 � 6 de Outubro de 2004 22 342-(203)

bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços gerais de apoio a
departamentos de recursos humanos, escritórios, indústria, hotelaria
e restauração, turismo, agricultura e silvicultura, condomínios, nome-
adamente secretariado, recepcionista, hospedeira, telefonista, paque-
te, porteiro, contínuo, operador de máquinas, repositores, supervisor
de instalações, supervisor de pessoal, controlador de stocks, operado-
res de carga e descarga, operador de caixa, balconista, churrasqueiro,
cozinheiro, empregado de mesa, ajudante de cozinha, chaufeur, cai-
xeiro, jardineiro, caseiro e afins, formação em métodos, normas e
procedimentos, manutenção preventiva e correctiva de máquinas e equi-
pamentos em edifícios e instalações industriais, assistência técnica e equi-
pamentos e infra-estruturas. Consultadoria para os negócios e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, já 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, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do não sócio Nuno José
Dias Pacheco, solteiro, maior, residente na Rua de Corte Real, 676,
J, freguesia de Nevolgilde, da cidade do Porto, que desde já fica nome-
ado gerente, pelo prazo de dois anos.

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

ARTIGO 5.º

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

É o que cumpre certificar.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029277

FILOMENA PINHO BASTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 159/20040726; identificação de pessoa colectiva
n.º 507062310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20040726; pasta n.º 13 159.

Certifico que, por escritura de 26 de Julho de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, Maria
Filomena Gomes de Pinho Bastos, constituiu a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filomena Pinho Bastos, Unipessoal, L.da

e vai ter a sua sede na Rua de D. António Ferreira Gomes, 114, 4.º,
esquerdo, da freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, representação, importação e
exportação de artigos têxteis, vestuário, calçado e afins.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão da
sócia única, pertence a ela sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

30 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029285

CLMT � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 979/20040227; identificação de pessoa colectiva
n.º 506798356; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 12-13/20040623; pasta
n.º 12 979.

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

Cessação de funções de gerentes de Carlos Manuel de Brito do
Nascimento Lucena e Miguel Filipe de Ancede Aires de Sousa Torres,
por renúncia, por carta de 9 de Junho de 2004.

Designação de Gerentes: Adalberto Manuel da Fonseca Neiva de
Oliveira, casado, residente no Largo do 5 de Outubro, 58, 6.º, Póvoa
do Varzim; Jorge Nelson Ferreira de Aguiar Quintas, casado, residente
na Casa do Castanhal, Via Norte, Matosinhos; Ricardo Jorge Neiva
de Oliveira de Aguiar Quintas, casado, residente na Rua de Domingos
Pinto Brandão, 95, Porto; André Ferreira Quintas Neiva de Oliveira,
casado, residente na Alameda dos Descobrimentos, 300, 4.º, Vila do
Conde; e, José António da Silva Pais, casado, residente na Rua das
Adresas, 309, 2.º, direito, Porto.

Data: 9 de Junho de 2004.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004034947

ARTUR JORGE BORGES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 659/531105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533229; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 9/
20040623; pasta n.º 3345.

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

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Walter Norberto da Sil-

va Morais, divorciado, residente na Rua de D. Cristóvão da Gama,
48, Porto; vogais � Artur José Gravato da Silva Morais, casado, re-
sidente na Praça da Cidade Salvador, 312, 9.º, E, Matosinhos e Maria
Carolina Gravato da Silva Morais Neves, casada, residente na Rua da
Vilarinha, 355, lote 18, Porto.

Conselho fiscal: presidente � Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por José
Augusto Silva Mendes, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua do Professor Correia Araújo, 593, entrada 3, sala 3, Porto; vo-
gais � Manuel dos Santos Vaz Veiga, casado, residente na Rua de
Vilarinho de Freires, 151, Padrão da Légua, Leça do Balio, Matosinhos
e José Luís Ferreira Amaro, casado, residente na Rua da Cidade de
Portalegre, 60, 2.º, esquerdo, Vila do Conde; suplente � Manuela
Fernanda Barroso Vilela Ferreira, revisor oficial de contas, solteira,
residente na Rua do Professor Bento Jesus Caraça, 11, 2.º, direito,
Porto.

Data da deliberação: 31 de Março de 2004.

É o que cumpre certificar.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004034939

FREIRE DE SOUSA E FILHOS

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 004/640802; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500728747; número e data da prestação de contas: PC-623/
20030623; pasta n.º 19 210.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

22 de Julho de 2004. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002638098

E. G. E. � EMPRESA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 108/870218; identificação de pessoa colectiva n.º 501782745;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 8/20040623; pas-
ta n.º 15 941.

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

Designação do conselho de administração para o quadriénio de 2004-
2007.

Conselho de administração: presidente � Manuel Laurindo de Oli-
veira, casado, residente na Rua de Laborim de Baixo, 524, Vila Nova
de Gaia; vogais � Manuel Alberto Sequeira da Silva, casado, residente
na Rua da Constituição, 2161, 3.º, direito, Porto e Maria Manuela
Martins Justino Alves dos Santos, casada, residente na Rua do Dr.
Afonso Cordeiro, 665, 1.º, Matosinhos.

Data: 29 de Março de 2004.

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

É o que cumpre certificar.

29 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004034955

CARNEIRO, RIBAS & SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 091/20040531; identificação de pessoa colectiva
n.º 506843947; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20040531; pasta n.º 13 091.

Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades de Empresas do Porto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comercial anó-
nima e adopta a firma de Carneiro, Ribas & Sousa, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas de representação da sociedade

1 � A sede da sociedade é na Rua do Amial, 831, freguesia de
Paranhos, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a deslocação da
sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como a abertura, transferência ou en-
cerramento de sucursais, filiais, delegações, agências, unidades industriais
ou qualquer outra forma de representação social quando e onde entender
por conveniente.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado contando-se o início
da sua actividade a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto a indústria de curtumes, acabamen-
tos de peles e sua comercialização.

ARTIGO 5.º

Participação no capital de outras sociedades
A sociedade, por deliberação do conselho de administração, poderá

intervir na constituição de quaisquer outras sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, bem como adquirir ou alienar acções, quotas ou obriga-
ções de outras sociedades e realizar sobre elas as operações que se
mostrem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por 100 acções no valor nominal de
500 euros cada uma, encontrando-se integralmente subscrito por to-
dos os fundadores e totalmente realizado.

2 � As acções da sociedade são ao portador.
3 � Os títulos serão representativos de uma acção.
4 � Os títulos serão assinados por três administradores, podendo as

assinaturas ser apostas por chancela ou por quaisquer outros meios me-
cânicos informáticos.

ARTIGO 7.º

Aumento do capital social e preferência nas subscrições

1 � Os aumentos de capital dependem de deliberação da assembleia
geral, aprovada com os votos representativos de, pelo menos, 80%
do capital social.

2 � Nos aumentos de capital têm os accionistas à data da respecti-
va deliberação, preferência na subscrição de novas acções, salvo delibe-
ração em contrário de assembleia geral, expressamente convocada para
o efeito, justificada pelo interesse social. Em caso de necessidade de
rateio, este será efectuado entre os accionistas na proporção das ac-
ções que possuírem.

ARTIGO 8.º

Acções e obrigações

A sociedade poderá emitir acções e obrigações por subscrição pú-
blica, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições
aprovadas em assembleia geral, tendo os accionistas preferência na
subscrição das mesmas, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

1 � A sociedade poderá, nos termos legais, adquirir acções e ou
obrigações próprias e realizar sobre elas, por deliberação do conselho
de administração, as operações mais convenientes ao interesse social.

2 � As acções da própria sociedade, que esta tenha adquirido, não
dão direito a dividendos nem a representação na assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar as acções, ainda que tal impli-
que redução de capital, quando for objecto de penhora ou arrestadas,
arroladas, apreendidas para massa falida ou insolvente ou, por qual-
quer forma, sujeitas a venda forçada ou subtraídas ao poder de dispo-
sição do seu titular; a sociedade pode ainda, amortizar acções quando
se verifique infracção, por parte do respectivo titular, ao disposto no
pacto social ou às deliberações da assembleia geral, tomadas por una-
nimidade dos votos correspondentes à totalidade do capital social, bem
como quando haja acordo quanto à amortização de acções com o
accionista seu titular.

2 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas ou deliberação
diversa no caso de amortização por acordo, a amortização será feita
pelo valor nominal das correspondentes acções ou pelo seu valor
contabilístico se este for inferior ao valor nominal. A respectiva
quantia será paga no prazo de 180 dias a partir da reuniões da
assembleia geral em que for deliberada a amortização.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Òrgãos da sociedade

Os órgãos da sociedade são:
a) Assembleia geral;
b) Conselho de administração;
c) Fiscal único.
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ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia

A mesa da assembleia será composta por um presidente e um se-
cretário, eleito em assembleia geral por períodos de quatro anos,
podendo ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

Participação e direito de voto

1 � Terão direito a participar nas assembleias gerais da sociedade,
os accionistas que possuam acções que lhes confira direito a, pelo
menos, um voto, contando-se um voto por cada acção, isto sem pre-
juízo da possibilidade legal de agrupamento de pequenos accionistas.

2 � Para efeitos de participação nas assembleias gerais, deverão
os accionistas, até cinco dias antes da data fixada para a reunião, ter
registadas na sociedade ou depositadas nos locais indicados pelo conse-
lho de administração, as acções que lhes confiram direito a voto. O re-
gisto de acções ao portador ou o seu depósito nos locais indicados pelo
conselho de administração, poderá ser substituído pela prova inequívoca,
por parte do accionista, a propriedade das mesmas, designadamente, atra-
vés da exibição de documento comprovativo do seu depósito em qual-
quer instituição bancária, nacional ou estrangeira.

3 � Os accionistas que tenham o direito a participar nas
assembleias gerais, apenas se poderão fazer representar nas mesmas
pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por outro accionista ou
por um administrador da sociedade, bastando para o efeito, uma carta
por si assinada e dirigida ao presidente da mesa.

4 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas, participarão nas
assembleias gerais através do seu legal representante, sem prejuízo de
poderem ser também representados por outro accionista ou por um
membro do conselho de administração.

5 � No caso de contitularidade de acções, só um dos contitulares
com poderes de representação de todos os outros, conferidos por carta
dirigida ao presidente da mesa e por este recebida até à véspera da
reunião, poderá participar na assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Não accionistas

Os membros dos órgãos sociais que não sejam accionistas, poderão
tomar parte e intervir nas assembleias gerais, não tendo porém, direi-
to a voto.

ARTIGO 15.º

Quórum

Para que a assembleia geral possa deliberar validamente sobre qual-
quer assunto, em primeira convocação, deverão na mesma estar pre-
sentes ou regularmente representados accionistas que detenham ac-
ções correspondentes a, pelo menos, 50% do capital, podendo a
assembleia geral reunir e deliberar, em segunda convocação, seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e a percenta-
gem de capital que os mesmos representarem.

ARTIGO 16.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade fica a cargo de um conselho de
administração constituído por um presidente e quatro vogais (sendo
dois executivos e dois não executivos), que poderão não ser accionis-
tas, eleitos por períodos de quatro anos, podendo ser sempre reeleitos.

2 � Os membros do conselho de administração ficam dispensados
da prestação de caução para o exercício das respectivas funções.

ARTIGO 17.º

Poderes e representação

1 � O conselho de administração terá os mais amplos poderes de
gestão dos negócios sociais, competindo-lhe de forma plena e exclu-
siva a representação da sociedade, activa e passivamente, em juízo ou
fora dele, praticando todos os actos tendentes à realização do objecto
social, podendo designadamente, constituir mandatários da sociedade,
confessar, desistir, transigir em quaisquer acções, comprometer-se em
árbitros, adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, móveis
ou imóveis, com observância dos limites da lei.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 3 deste artigo, a sociedade
ficará validamente obrigada e vinculada em todos os actos e contra-
tos mediante a intervenção de:

a) Três membros do conselho de administração;
b) Um administrador no exercício da competência que nele tenha

sido delegada pelo conselho de administração;

c) Nos actos e documentos de mero expediente é bastante a assi-
natura de dois administradores.

3 � O conselho de administração poderá encarregar especialmen-
te algum ou alguns dos seus membros de se ocuparem de determinadas
matérias da administração, podendo também delegar em um ou mais
administradores a gestão corrente da sociedade, devendo a delibera-
ção do conselho definir os limites da delegação e os poderes que con-
fere a cada administrador-delegado. A sociedade ficará validamente
obrigada mediante a assinatura isolada de qualquer dos administrado-
res-delegados, dentro dos limites da delegação do conselho.

ARTIGO 18.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá sempre que a lei e os
interesses sociais o exigirem ou qualquer administrador o solicite,
devendo ser convocado pelo presidente ou por dois administradores,
por carta, telegrama, telecópia ou correio electrónico.

2 � Qualquer administrador poder-se-á fazer representar por ou-
tro nas reuniões do conselho de administração, mediante carta dirigida
ao respectivo presidente.

3 � Os administradores ausentes poderão igualmente votar por
correspondência.

ARTIGO 19.º

Deliberações

1 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria simples dos administradores presentes.

2 � Para reunir, o conselho de administração, carece da presença
de pelo menos, três administradores.

ARTIGO 20.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade incumbirá a um fiscal único e a um
suplente, ambos revisores oficiais de contas, que não podem ser acci-
onistas, sendo todos eleitos em assembleia geral por um período de
quatro anos, podendo ser sempre reeleitos.

ARTIGO 21.º

Secretário da sociedade

O conselho de administração, poderá nomear um secretário efectivo
e um suplente, nos termos e para o exercício das funções previstas nos
artigos 446.º-A e seguintes, do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 22.º

Lucros do exercício

1 � Os lucros apurados anualmente terão a seguinte aplicação:
a) 5% para o fundo de reserva legal, até que este atinja o limite

previsto por lei;
b) As percentagens que os accionistas em assembleia geral deter-

minarem, para quaisquer outros fundos ou reservas que deliberarem
criar;

c) O remanescente para dividendos aos accionistas, se assim for
deliberado, ou para qualquer outra aplicação que a assembleia geral
determinar.

2 � Compete à assembleia geral decidir sobre a distribuição ou não
de dividendos aos accionistas e fixar o seu quantitativo se optar pela
distribuição.

3 � Poderá o conselho de administração deliberar que, no decurso
de um exercício, sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os
lucros, desde que verificados todos os requisitos para o efeito estabe-
lecidos na lei.

ARTIGO 23.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

As remunerações a atribuir aos membros dos órgãos sociais serão
fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 24.º

Dissolução da sociedade

A sociedade dissolver-se-á nos termos legais e, quando se delibere a
dissolução, a assembleia geral determinará a forma de liquidação e
nomeará os liquidatários, fixando-lhes atribuições.
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ARTIGO 25.º

1 � O conselho de administração fica desde já autorizado por to-
dos os accionistas fundadores a, por intermédio de qualquer dos seus
membros e antes do registo do contrato de sociedade, proceder ao
levantamento de todo ou parte do capital social depositado, a fim de
fazer face às despesas de constituição e instalação da sociedade.

2 � O conselho de administração fica igualmente autorizado por
todos os fundadores, a adquirir quaisquer participações sociais noutras
sociedades ou participar na constituição de outras sociedades, subscre-
vendo todo ou parte do respectivo capital social, ainda que em
momento anterior ao registo do contrato de sociedade.

Declara ainda que, para o primeiro quadriénio, são nomeados os
seguintes membros dos órgãos sociais, assim como os secretários da
sociedade:

Mesa da assembleia geral: presidente � Vasco Manuel de Campos
Lencastre, casado, residente na Rua do Bonfim, 561, 2.º, direito, na
cidade do Porto; secretário � Dr. Vítor Meirinho, casado, residente
na Rua do 5 de Outubro, 5587, em São Mamede de Infesta,
Matosinhos.

Conselho de administração, assim designado com dispensa de
caução: presidente � Maria Luísa Miranda de Sousa; vogais executi-
vos � Manuel Burmester Bessa Ribas e José Pedro Alves da Silva
Carneiro; vogais não executivos � Carlos Manuel Ribas Monteiro e
José Miguel Tavares Roque Martins, todos já identificados, à excep-
ção deste último, que é casado e reside na Quinta do Casal, Rua da
Vitória, 2, em Portela, Azeitão.

Fiscal único: efectivo � Pires de Matos & Pinheiro Torres, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas sob o n.º 184, pessoa colectiva n.º 506683745,
com sede na Rua de Guerra Junqueiro, 447, no Porto e representada
por Manuel Pires de Matos, casado, revisor oficial de contas n.º 757,
com domicílio na Rua de Guerra Junqueiro, 447, no Porto; suplen-
te � Luís Guilherme de Noronha e Távora Pinheiro Torres, casado,
revisor oficial de contas n.º 1158 e com domicílio na Rua de Guerra
Junqueiro, 454, 2.º, direito, no Porto.

Secretário: efectivo � Vítor Meirinho, já identificado; suplente �
Rui José Pires de Guimarães Lopes, casado, residente na Rua do Crasto,
652, habitação 5.2, no Porto.

Está conforme, é o que cumpre certificar.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2004028319

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. NEVES MARTINS II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 150/20040720; identificação de pessoa colectiva
n.º 507032071; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20040720.

Certifico que, por escritura de 5 de Julho de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades de Empresas do Porto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Oftalmológica Dr. Neves
Martins II, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Constituição, 656, 3.º,
sala 303, da freguesia de Paranhos, no Porto.

3 � A sede social poderá ser transferida para outro local do mes-
mo concelho ou de concelho limítrofe, bem como criar e encerrar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção no território nacional, mediante deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços médi-
cos de oftalmologia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por três quotas: duas iguais no valor de
2250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios João Luís Neves
Martins e Rosa Maria Pires Afonso Martins e outra no valor de
500 euros, pertencente à sócia Joana Pires Afonso Neves Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária e suficiente a intervenção do gerente Dr. João
Luís Neves Martins.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes poderão:
a) Comprar, vender ou trocar viaturas automóveis para e da so-

ciedade; e
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais ou comprar quaisquer

móveis, imóveis ou equipamentos que julgarem necessários para a
sociedade.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, além de depender do consenti-
mento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, ficam
condicionadas à habilitação do cessionário para o exercício legal da
medicina. Este direito, quando não exercido pela sociedade, defere-se
para os sócios não cedentes. A responsabilidade técnica e profissional
fica a cargo dos sócios habilitados a exercer tais funções.

ARTIGO 7.º

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte do 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 permanente ou morte do respec-

tivo sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
i) Quando tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio consentimen-

to da sociedade, tomada por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme, é o que cumpre certificar.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029242

APEL � ARQUITECTURA PLANEAMENTO,
ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 068/861119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501743952; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 11/
20040603; pasta n.º 9958.

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

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � António José Fragateiro

Ginestal Machado, casado; vogais � Sofia Torres Ginestal Machado,
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solteira, maior e Isabel Maria Antunes da Cunha Torres Ginestal
Machado, casada, sendo todos residentes na Rua das Andrezas, 311,
3.º, direito, Porto.

Fiscal único: efectivo � Santos Carvalho & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por António
Augusto dos Santos Carvalho, revisor oficial de contas, casado, resi-
dente no Campo do 24 de Agosto, 129, 7.º, Porto; suplente � Ar-
mando Luís Vieira de Magalhães, revisor oficial de contas, casado,
residente no Campo do 24 de Agosto, 129, 7.º, Porto.

Data: 22 de Dezembro de 2003.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027673

AGÊNCIA DE VIAGENS ARMARTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 286; identificação de pessoa colectiva n.º 500010900; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 5/20040604; pasta
n.º 5843.

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

Redenominação e alteração.
Capital: 249 398,94 euros.
Sócios e quotas: Alfredo Maria Ferreira, com 1995,19 euros; Ce-

leste da Conceição Braz Ferreira, com 1995,19 euros; Luís Manuel
Ferreira, com 122 704,28 euros e David António Ferreira, com
122 704,28 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027681

FILIFRIO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4096/960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503601691;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/20040607; pas-
ta n.º 4096.

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2003, no Cartório
Notarial de Valença, foi aumentado o capital com a importância de
145 000 euros, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios na pro-
porção das suas quotas ficando alterado o artigo 3.º, com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de valores
nominais de 75 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Álvaro Filipe Pinheiro Vasconcelos Mateus e Álvaro Vasconcelos
Mateus.

O pacto social, na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027720

FOSCO SAPATOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6976/980828; identificação de pessoa colectiva n.º 504228293;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 25-26/20040607; pasta n.º 6976.

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

Cessação de funções de presidente, Bernardo Sanchez Incera e ad-
ministrador, Hervé Gaston André Marcel Dumesny, por destituição,
em 26 de Abril de 2004.

Designação de membros do conselho de administração, para o
quadriénio em curso de 2002-2005.

Conselho de administrador: presidente � Antoine Marie Etienne
Metzger, casado, residente em 30, Rue Boissiére, 75116, Paris, Fran-
ça; administrador � Claude Buffard, casado, residente em 37, Rue du
Colisée, 75008 Paris, França.

Data: 26 de Abril de 2004.

9 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027746

A POSTA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 617/680710; identificação de pessoa colectiva
n.º 501103295; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 6/
20040604; pasta n.º 4994.

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

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 24 939,90 euros.
Sócios e quotas:
1) Alfredo Maria Ferreira, com 12 469,95 euros; e
2) Celeste da Conceição Braz Ferreira, com 12 469,95 euros.

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

É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027690

ANTÓNIO A. T. PALHARES � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 490/850129; identificação de pessoa colectiva
n.º 501508252; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; número e data
da apresentação: 2/20040607; pasta n.º 241.

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

Recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.
Data: 27 de Fevereiro de 2004.

9 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027762

DOMINGOS FERREIRA PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 145; identificação de pessoa colectiva n.º 500599378;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20040608; pasta n.º 11 581.

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

Cessação de funções de gerente de António Ferreira Pinto, por
renúncia, por carta de 8 de Outubro de 2003.

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

É o que cumpre certificar.

11 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004027819
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CIURA � IMOBILIÁRIA AGRÍCOLA E URBANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 347/710721; identificação de pessoa colectiva
n.º 500064601; inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 6/
20040607; pasta n.º 1807.

Certifico que, por escritura de 24 de Maio de 2004, no 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada do Porto, na sociedade em
epígrafe, foram alterados os artigos 2.º n.º 1, 4.º n.º 1, 7.º e 19.º n.º 2,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na cidade do Porto, na Rua de
Guerra Junqueiro, 485, freguesia de Massarelos.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção e exploração de
prédios rústicos e urbanos, a exploração da indústria de espectáculos
e de garagem de veículos automóveis e, ainda, a detenção de partici-
pações sociais.

ARTIGO 7.º

1 � As acções, em títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100 e 500 acções,
são nominativas.

2 � A assembleia geral poderá autorizar a conversão de acções
nominativas tituladas em acções nominativas escriturais e a conver-
são destas em acções nominativas tituladas.

ARTIGO 19.º

2 � Todavia, ficam sujeitas a aprovação de 75% do capital social
as deliberações que envolvam a autorização para a fusão ou dissolu-
ção da sociedade.

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

É o que cumpre certificar.

9 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027770

DINA COSTA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 678/20030509; identificação de pessoa colectiva
n.º 506549437; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20040625; pasta n.º 12 678.

Certifico que, por escritura de 7 de Maio de 2004, no Cartório
Notarial de São João da Madeira, na sociedade em epígrafe, foi au-
mentado o capital com 4900 euros, em dinheiro, subscrito pelo novo
sócio José Dinis Bastos Lima da Silva, casado com a sócia Dina Isabel
Carvalho Candeias Nunes Costas, ficando alterados os artigos 1.º n.º 1,
2.º, 3.º n.º 1 e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Onkogin Serviços Médicos, L.da

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos,
bem como de formação na área da saúde sob a forma de conferências,
palestras, cursos e investigação.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos valores constantes da escrituração social, é de 9900 euros,
dividido em três quotas: sendo duas iguais de 4900 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Dina Isabel Carvalho Candeias Nunes
Costa e José Dinis Bastos Lima da Silva e outra de 100 euros, perten-
cente ao sócio Rui Dinis Costa Lima da Silva.

2 � (Mantém-se.)

4.º

A gerência da sociedade compete aos sócios José Dinis Bastos Lima
da Silva, ora nomeado gerente e Dina Isabel Carvalho Candeias Nunes
Costa, bastando uma assinatura para obrigar a sociedade.

Mais declarou o outorgante na referida qualidade e sob sua respon-
sabilidade que, as entradas já estão realizadas e que não é exigida pela
lei, pelo contrato ou pela deliberação a realização de outras entradas.

Declarou finalmente o outorgante que aceita associar-se nas condi-
ções do contrato vigente e da deliberação do aumento de capital.

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

É o que cumpre certificar.

2 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2004035030

FIM DE BOCA � COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO
DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 672/920219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502702931; números e data das apresentações: 14-15/
20040603; pasta n.º 8929.

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2004, no Cartório
Notarial de Gondomar, foi alterado o artigo 5.º (corpo), que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica confiada à sócia Sara Sameiro de Oli-
veira, já nomeada gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Ramiro Augusto Ribeiro de Oliveira, por renúncia, em 15 de Abril de
2004.

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

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027649

DIAMANTOURO � COMÉRCIO DE OURIVESARIA
E RELOJOARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2549/940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503270474;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20040603; pasta n.º 2549.

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

Sede: deslocada para a Rua de António Bessa Leite, 1430, 2.2, fre-
guesia de Lordelo do Ouro, Porto.

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

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027665

CABELEIREIRO O. M., UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5885/971104; identificação de pessoa colectiva n.º 503995789;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações:8/9/20040603; pasta n.º 5885.

Certifico que, por escritura de 21 de Janeiro de 2004, no 9.º Car-
tório Notarial do Porto, foi aumentado o capital com 20 000 euros,
em dinheiro, subscrito pela sócia em reforço da sua quota, tendo sido
transformada em sociedade unipessoal por quotas, cujo contrato é do
seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma Cabeleireiro O. M., Unipessoal, L.da e
tem a sua sede na Travessa de Antero de Quental, 367, rés-do-chão,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social, quer no País, quer no estrangeiro.

2.º

1 � O objecto social é o de salão de cabeleireiro, instituto de be-
leza e comércio de artigos de perfumaria.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por uma quota de igual valor pertencente
à sócia.

2 � A sócia pode fazer à sociedade prestações suplementares até
ao montante de 25 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida por um ou mais geren-
tes, que também podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade
e serão remunerados ou não, conforme for decidido pela sócia.

2 � Fica designada gerente a sócia, sendo necessária a sua inter-
venção para obrigar a sociedade.

5.º

A sócia pode celebrar com a sociedade quaisquer negócios jurídicos,
permitidos por lei, e que sirvam à prossecução do objecto social.

6.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Maria de Lurdes da Costa Gonçalves Machado, por renúncia, em 21 de
Janeiro de 2004.

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

É o que cumpre certificar.

3 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027630

ALBERTO ANTÓNIO JESUS DE SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 706/850423; identificação de pessoa colectiva
n.º 501536817; inscrições n.os 5 e 6; números e datas das apresen-
tações: 1/20040603 e 16/20040607; pasta n.º 15 609.

Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro de 2004, no 1.º Car-
tório Notarial de Competência Especializada do Porto, foi aumenta-
do o capital com 3 500 601,05 euros, sendo 28 000 euros por incor-
poração de reservas legais, 312 000 euros por reservas livres,
3 160 601,05 euros em dinheiro, sendo 2 357 950,79 euros, subscri-
to pelo sócio Alberto António de Jesus Sousa; 632 120,21 euros, pela sócia
Maria Teresa de Jesus Carvalho e Sousa; 170 330,05 euros, pela sócia
Catarina Andreia de Carvalho e Sousa, importâncias a acrescer às respec-
tivas quotas e 100 euros, por cada um dos novos sócios Albino Ventura
Pereira Alves e Rosa Maria de Jesus Sousa Alves, tendo a mesma sido trans-
formada em sociedade anónima, cujo contrato é do seguinte teor:

I

Normas gerais

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Alberto António de Jesus Sousa, S. A.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social é a venda de materiais para construção e decora-
ção de imóveis.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Hispano, 1179,
Porto.

2 � O conselho de administração pode promover a deslocação da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar
ou encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 3 750 000 euros, representado por 750 000 acções, no
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são ao portador, livre e reciprocamente convertíveis
e são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais e obrigações

A sociedade pode proceder à emissão de acções preferenciais sem
voto e de acções preferenciais remíveis ou de qualquer espécie de
obrigações legalmente prevista, nos termos admitidos por lei e deli-
berados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias dentro dos
limites e sob as condições previstas na lei.

III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são: a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral compete deliberar sobre as matérias que a
lei lhe atribua.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-

ções poderão agrupar-se por forma a representar esse número, fazen-
do-se então representar por um só dos agrupados, o que, por meio de
carta, deverá ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral.

4 � Os accionistas que forem singulares poderão fazer-se repre-
sentar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, ascendente
ou descendente por outro accionista ou por um membro do conselho
de administração da sociedade, as pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por quem para o efeito o respectivo órgão de administração
designar.

5 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser
entregues na sociedade, dirigidos ao presidente da mesa, até ao início
da reunião da assembleia.

6 � Os membros do conselho de administração e do conselho fis-
cal, deverão participar nas reuniões da assembleia geral, não tendo
direito a voto aqueles que não forem accionistas.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes,
podendo qualquer deles ser ou não accionistas.
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ARTIGO 11.º

Reuniões da mesa da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em reunião anual, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Sempre que o conselho de administração ou o conselho fiscal

julgarem conveniente ou quando for requerida por accionistas que
representem, pelo menos, o mínimo de capital social imposto para
esse efeito.

2 � Em reunião anual, a assembleia deliberará sobre o relatório de
gestão e as contas de exercício e a proposta de aplicação de resulta-
dos, procederá à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade e elegerá, quando for caso disso, os membros da sua mesa e
dos restantes órgãos sociais.

ARTIGO 12.º

Quórum

1 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convoca-
ção, com a participação de accionistas que representem pelo menos,
metade do capital social.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos
emitidos, salvo quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

B) Conselho de administração

ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por três membros, sendo um presidente e os
restantes vogais, eleitos pela assembleia geral, por um período de quatro
anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designa o presidente deste.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
decidirá se os mesmos deverão caucionar o seu mandato, no caso
afirmativo, estabelecerá o valor e a forma de caução a prestar.

ARTIGO 14.º

Competência do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete nomeadamente e sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe são genericamente conferidas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções integrados no objecto social;

b) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer direitos e bens móveis, sem-

pre que o entenda conveniente para a sociedade;
d) Adquirir quaisquer bens imóveis;
e) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-

zar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei;
f) Constituir mandatários da sociedade para a prática de determina-

dos actos ou categorias de actos;
g) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as res-

pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

h) Delegar poderes nos seus membros, nos termos previstos no
número seguinte;

i) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções, confessar e delas desistir ou tran-
sigir e comprometer-se com árbitros.

2 � O conselho poderá, por simples acta, encarregar um ou mais
dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas acti-
vidades da sociedade e de certas matérias de administração.

3 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento, in-
cluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

4 � É vedada aos membros do conselho de administração a prática
de actos alheios aos negócios sociais, respondendo aqueles perante a
sociedade pelos danos que lhe causarem em consequência dos mesmos.

ARTIGO 15.º

Responsabilização da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada pelas assinaturas de:
a) Dois membros do conselho de administração;
b) Um membro do conselho de administração e um procurador da

sociedade;
c) Um administrador no qual o conselho de administração tenha

delegado poderes bastante, nos termos do n.º 2 do artigo anterior;
d) Um ou mais procuradores da sociedade agindo dentro dos limi-

tes dos respectivos instrumentos de mandato.

2 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer dos membros do conselho de administração ou de um procurador
com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 16.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convocada
pelo seu presidente ou por outros dois administradores, devendo reu-
nir, pelo menos, uma vez por trimestre.

2 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se
representar nas reuniões deste por outro dos membros, mediante car-
ta registada ao presidente.

3 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos seus membros presentes e representados, ca-
bendo voto de qualidade ao presidente.

5 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

C) Fiscal
ARTIGO 17.º

Fiscal

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal eleito pela
assembleia geral por um período de quatro anos reelegível uma ou
mais vezes.

IV

Disposições comuns

ARTIGO 18.º

Duração das funções e vagas

1 � Os membros dos órgãos permanecerão no exercício das suas
funções até à eleição de quem os substitua.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais serão
preenchidas na primeira reunião da assembleia geral que tiver lugar
após a data em que aquelas se verificaram.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 19.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Aplicação de resultados

Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Constituição ou reintegração do fundo de reserva legal na per-

centagem exigida por lei;
b) Pagamento do dividendo prioritário devido às acções preferen-

ciais sem voto, se tiverem sido emitidas acções desta espécie;
c) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reservas do inte-

resse da sociedade;
d) Distribuição do remanescente pelos accionistas, a título de divi-

dendos.

ARTIGO 21.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação da assembleia geral, expressamente convocada para
o efeito, tomada por maioria representativa de 75% do capital so-
cial.

2 � A liquidação será efectuada extrajudicialmente, servindo como
liquidatário os membros do conselho de administração em exercício,
se a assembleia geral prevista no número anterior não deliberar de
outro modo por igual maioria.
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Mais certifico que foi registada a designação dos membros dos ór-
gãos sociais, para o quadriénio de 2004-2007:

Conselho de administração: presidente � Alberto António de Je-
sus Sousa, casado, residente na Rua do Beato Inácio de Azevedo, 243-
251, Porto; vogais � Maria Teresa de Jesus Carvalho e Souas, casada
e Catarina Andreia de Carvalho e Sousa, solteira, maior, residentes na
Rua do Beato Inácio de Azevedo, 251, Porto.

Data da deliberação: 19 de Abril de 2004.
Fiscal único: efectivo � Mendes, Ferreira, Soutinho e Faria, Soci-

edade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Carlos
Nogueira Faria e Matos, revisor oficial de contas, residente na Rua do
Professor Correia Araújo, 573, E, sala 3, Porto; suplente � José
Augusto Silva Mendes, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua do Professor Correia Araújo, 573, E, sala 3, Porto.

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

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valen-
te da Costa Loureiro. 2004027657

A LOJA DO SÉCULO � LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2758/941215; identificação de pessoa colectiva n.º 503322741;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20040527; pasta
n.º 2758.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Abril de 2004.

É o que cumpre certificar.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028220

C. C. CAMARNEIRO COSTA, GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 093/20040603; identificação de pessoa colectiva n.º 506761100;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040603; pasta
n.º 13 093.

Certifico que, por escritura de 10 de Fevereiro de 2004, no 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

I

Normas gerais

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma C. C. Camarneiro Costa, Gestão
Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social consiste na gestão e administração imobiliária,
compra e venda de bens imobiliários e arrendamento.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Musas, 318, 1.º, sala
12, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração pode promover a deslocação da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar
e encerrar filiais, sucursais, agência, delegações ou outras formas lo-
cais de representação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 100 000 euros, representado por 20 000 acções, no va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são ao portador, livre e reciprocamente convertíveis
e são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais e obrigações

A sociedade pode proceder à emissão de acções preferenciais sem
voto e de acções preferenciais remíveis ou de qualquer espécie de
obrigações legalmente prevista, nos termos admitidos por lei e deli-
berados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias dentro dos
limites e sob as condições previstas na lei.

III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são: a assembleia geral, o conselho da adminis-
tração e o fiscal único.

Assembleia geral
ARTIGO 9.º

Assembleia geral

À assembleia geral compete deliberar sobre as matérias que a lei
lhe atribua.

A casa grupo de cada 100 acções corresponde um voto.
Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 acções

poderão agrupar-se por forma a representar esse número, fazendo-se,
então representar por um só dos agrupados, o que, por meio de carta,
deverá ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral.

Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se re-
presentar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, ascen-
dente ou descendente, por outro accionista ou por membro do conse-
lho de administração da sociedade, as pessoas colectivas far-se-ão
representar por quem para o efeito o respectivo órgão de administra-
ção designar.

Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser entre-
gues na sociedade, dirigidos ao presidente da mesa, até ao início da
reunião da assembleia.

Os membros do conselho de administração e do conselho fiscal
deverão participar nas reuniões da assembleia geral, não tendo direito
a voto aqueles que não forem accionistas.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes,
podendo qualquer deles ser ou não accionista.

ARTIGO 11.º

Reuniões da mesa da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá: em reunião anual, no primeiro
trimestre de cada ano; sempre que o conselho de administração ou o
conselho fiscal julgarem conveniente ou quando for requerida por
accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
imposto para esse efeito.

2 � Em reunião anual, a assembleia deliberará sobre o relatório de
gestão e as contas de exercício e a proposta de aplicação de resulta-
dos, procederá à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade e elegerá, quando for caso disso, os membros da sua mesa e
dos restantes órgãos sociais.
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ARTIGO 12.º

Quórum

1 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convoca-
ção com a participação de accionistas que representem pelo menos
metade do capital social.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos
emitidos salvo quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

Conselho de administração
ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto de três membros, sendo um presidente e os
restantes vogais, eleitos pela assembleia geral por um período de qua-
tro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designa o presidente deste.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
decidirá se os mesmos deverão caucionar o seu mandato, e no caso
afirmativo, estabelecerá o valor e a forma de caução a prestar.

ARTIGO 14.º

Competência do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete nomeadamente e sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe são genericamente
conferidas: orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e
operações integrados no objecto social; aprovar o orçamento e o
plano da empresa; adquirir, onerar e alienar quaisquer direitos e bens
móveis, sempre que o entenda conveniente para a sociedade; adquirir
quaisquer bens imóveis; contrair empréstimos e outros tipos de finan-
ciamento a realizar outras operações de crédito que não sejam veda-
das por lei; constituir mandatários da sociedade para a prática de
determinados actos ou categorias de actos; contratar empregados para
a sociedade, estabelecendo as respectivas condições contratuais e exer-
cer o correspondente poder directivo e disciplinar; delegar poderes
nos seus membros, nos termos previstos no número seguinte; e re-
presentar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente,
propor e fazer seguir acções, confessar e delas desistir ou transigir e
comprometer-se com árbitros.

2 � O conselho poderá, por simples acta, encarregar um ou mais
dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas acti-
vidades da sociedade e de certas matérias de administração.

3 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento, in-
cluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

4 � É vedada aos membros do conselho de administração a práti-
ca de actos alheios aos negócios sociais, respondendo aqueles perante
a sociedade pelos danos que lhe causarem em consequência dos mes-
mos.

ARTIGO 15.º

Responsabilização da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada pelas assinaturas de: dois membros
do conselho de administração; um membro do conselho de adminis-
tração e um procurador da sociedade; um administrador no qual o
conselho de administração tenha delegado poderes bastantes, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo anterior; e, um ou mais procuradores da soci-
edade agindo dentro dos limites dos respectivos instrumentos de man-
dato.

2 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de qual-
quer dos membros do conselho de administração ou de um procurador
com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 16.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou por outros dois administradores, devendo
reunir, pelo menos, uma vez por trimestre.

2 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se
representar nas reuniões deste por outro dos membros, mediante car-
ta dirigida ao presidente.

3 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos seus membros presentes e representados, ca-
bendo voto de qualidade ao presidente.

5 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

Fiscal
ARTIGO 17.º

Fiscal

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal, eleito pela
assembleia geral por um período de quatro anos e reelegíveis uma ou
mais vezes.

IV
Disposições comuns

ARTIGO 18.º

Duração das funções e vagas

1 � Os membros dos órgãos sociais permanecerão no exercício
das suas funções até à eleição de quem os substitua.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais serão pre-
enchidas na primeira reunião da assembleia geral que tiver lugar a data
em que aquelas se verificaram.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 19.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Aplicação de resultados

Os lucros apurados em casa exercício terão a seguinte aplica-
ção: constituição ou reintegração do fundo de reserva legal na per-
centagem exigida por lei; pagamento do dividendo prioritário devido
às acções preferenciais sem voto, se tiverem sido emitidas acções desta
espécie; constituição ou reforço de quaisquer fundos de reservas do
interesse da sociedade; e distribuição do remanescente pelos accionis-
tas, a título de dividendos.

ARTIGO 21.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação da assembleia geral, expressamente convocada para
o efeito, tomada por maioria representativa de 75% do capital social.

2 � A liquidação será efectuada extrajudicialmente, servindo como
liquidatários os membros do conselho de administração em exercício,
se a assembleia geral prevista no número anterior não deliberar de
outro modo por igual maioria.

Está conforme, é o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2004028351

F. T. FERNANDO TEIXEIRA � COMÉRCIO MÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 092/20040601; identificação de pessoa colectiva
n.º 506916405; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040601; pasta n.º 13 092.

Certifico que, por documento particular foi constituída a seguinte
sociedade unipessoal:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação F. T. Fernando Teixeira �
Comércio de Móveis, Unipessoal, L.da e é constituída por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Freixo, 263,
4300-351 Porto.
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2 � Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá transferir
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir ou encerrar sucursais, filiais ou agências em todo o
território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e por grosso de
móveis e artigos de decoração.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma só quota pertencente ao único
sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade será administrada pelo único sócio ou por quem
vier a ser designado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Compreende-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis ou imóveis que

façam ou não parte do activo imobilizado da sociedade;
c) Contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade relativos à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme, é o que cumpre certificar.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2004028327

FÓRMULA 3 � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 122; identificação de pessoa colectiva n.º 505166798;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040601; pasta n.º 11 122.

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

Sede: deslocada para a Rua de Alberto Sampaio, 92, apartamento
2, Porto.

É o que cumpre certificar.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2004028300

ESPIRÁCULO � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
RECREATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 140/20040713; identificação de pessoa colectiva
n.º 506995020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040713; pasta n.º 13 140.

Certifico que, por escritura de 6 de Julho de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESPIRÁCULO � Organização de
Eventos Recreativos, L.da

2 � A sua sede é na Rua de Januário Godinho, 11, 1.º, esquerdo,
freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes
e criar ou encerrar filiais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos cultu-
rais, recreativos e desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
7500 euros cada uma, pertencentes uma à sócia Vera Alexandra Bar-
ros Brandão Alves e outra ao sócio Joaquim Eduardo Brandão Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo da
gerência.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral.
4 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 75 000 euros, na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade.

2 � É atribuído à sociedade, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

Está conforme, é o que cumpre certificar.

16 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029030

CELISA � TRANSPORTES E MUDANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 519/911219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502663162; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20040720; pasta n.º 8848.

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 2004, no 9.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Julho de 2004.

É o que cumpre certificar.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029200

DIAM � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1088/930315; identificação de pessoa colectiva n.º 502955465;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20040720; pasta
n.º 905.

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2004, no 1.º Cartó-
rio Notarial de Competência Especializada do Porto, na sociedade em
epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Março de 2004.

É o que cumpre certificar.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029218

ESCOLA DAS VIRTURDES � COOPERATIVA
DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9/820708; identificação de pessoa colectiva n.º 501350187;
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inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20040709; pasta
n.º 13 785.

Certifico que, por acta de 11 de Dezembro de 2002:
Designação dos órgãos sociais, para o triénio de 2003-2005:
Direcção: presidente � Francisco Gil Costa Pinto da Silva, casado,

residente na Rua do Cantor Zeca Afonso, 650, 7.º, direito, Porto;
vice-presidente � Horácio Gomes Loureiro, solteiro, residente na Rua
da Leira, 140, Gulpilhares; tesoureiro � Carlos Alberto Magalhães
Gamito Carrilho, casado, residente na Rua de António Carvalho, 186,
Leça da Palmeira; secretário � Olga Marina Fonseca Ramos Costa
Carvalho, casada, residente na Rua da Carrapata, 32, Vila do Conde;
vogal � Joaquim Manuel Vicente, solteiro, residente na Rua de
Honório de Lima, 346-D, habitação 3.1, Porto.

Conselho fiscal: presidente � António Carlos Dias Zilhão, casado,
residente na Rua de D. Luís de Ataíde, 104, Porto; relatores � Carlos
Manuel Dias Carneiro, casado, residente na Rua de Aires Ornelas, 114,
3.º, esquerdo e Maria Alexandra Tinoco Miranda, casada, residente
na Rua de Alves Redol, 241, 1.º, Porto.

Data da deliberação: 11 de Dezembro de 2002.

É o que cumpre certificar.

14 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028998

10KTOP � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 139/20040709; identificação de pessoa colectiva
n.º 507021096; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040709; pasta n.º 13 139.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 10KTOP � Informática e Serviços,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Álvares Cabral, 233, fre-
guesia de Cedofeita, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra, venda, revenda, manutenção e
aluguer de equipamento informático, comércio de consumíveis,
consultadoria, formação e desenvolvimento de software.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único Marco António Pinto Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes
eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo do único sócio Marco
António Pinto Teixeira que, desde já, é nomeado gerente com, ou
sem remuneração, conforme ele decidir.

3 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de todos os ge-
rentes.

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

Por deliberação do sócio único, a sociedade pode tomar participa-
ções em quaisquer outras sociedades constituídas ou a constituir, com
objecto igual ou diferente do seu, ainda que regulada por leis especiais,
em agrupamentos complementares de empresas ou consórcios.

É o que cumpre certificar.

13 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028980
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